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9.1.2019 A8-0361/ 001-016

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-016 
predložené Výbor pre medzinárodný obchod

Správa
Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018
Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení 
Spojeného kráľovstva z Únie a zmena nariadenia Rady (ES) č. 32/2000

Návrh nariadenia (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Vystúpenie Spojeného kráľovstva z 
Únie bude mať vplyv na vzťahy Spojeného 
kráľovstva a Únie s tretími stranami, najmä 
v kontexte Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO), pričom EÚ, ako aj Spojené 
kráľovstvo sú pôvodnými členmi tejto 
organizácie.

(2) Vystúpenie Spojeného kráľovstva z 
Únie bude mať vplyv na vzťahy Spojeného 
kráľovstva a Únie s tretími stranami, najmä 
v kontexte Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO), pričom EÚ, ako aj Spojené 
kráľovstvo sú pôvodnými členmi tejto 
organizácie. Vzhľadom na to, že tento 
proces bude prebiehať v rovnakom čase 
ako rokovania o viacročnom finančnom 
rámci (VFR), a so zreteľom na podiel, 
ktorý je vo VFR určený na odvetvie 
poľnohospodárstva, by toto odvetvie 
mohlo byť výrazne ovplyvnené, a preto sa 
v priebehu týchto rokovaní bude 
vyžadovať určitý stupeň opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V súlade s pravidlami WTO bude 
nutné na účely takéhoto proporčného 
rozdelenia colných kvót, ktoré sú uvedené 
v Listine koncesií a záväzkov Únie, 
postupovať podľa článku XXVIII 
Všeobecnej dohody o clách a obchode z 
roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT 
1994“). Únia preto po ukončení 
predbežných kontaktov uskutoční 
rokovania s členmi WTO, ktorí majú 
hlavný alebo významný dodávateľský 
záujem alebo pôvodné rokovacie právo v 
súvislosti s každou s týchto colných kvót.

(4) V súlade s pravidlami WTO bude 
nutné na účely takéhoto proporčného 
rozdelenia colných kvót, ktoré sú uvedené 
v Listine koncesií a záväzkov Únie, 
postupovať podľa článku XXVIII 
Všeobecnej dohody o clách a obchode z 
roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT 
1994“). Únia preto po ukončení 
predbežných kontaktov uskutoční 
rokovania s členmi WTO, ktorí majú 
hlavný alebo významný dodávateľský 
záujem alebo pôvodné rokovacie právo v 
súvislosti s každou s týchto colných kvót. 
Rozsah týchto rokovaní by mal zostať 
obmedzený a rokovania by v žiadnom 
prípade nemali zahŕňať opätovné 
prerokovanie všeobecných podmienok 
alebo miery prístupu výrobkov na trh 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Mala by sa preto použiť táto 
metodika: v prvom kroku by sa mal v 
prípade každej individuálnej colnej kvóty 
stanoviť podiel využitia pre Spojené 
kráľovstvo. Podiel využitia (vyjadrený v 
percentách) predstavuje podiel Spojeného 
kráľovstva na celkovom dovoze do Únie v 
rámci colných kvót za posledné 
reprezentatívne obdobie troch rokov. Tento 
podiel využitia by sa mal následne uplatniť 
na celý objem colných kvót uvedených v 
listine, aby sa získal podiel Spojeného 
kráľovstva v prípade danej colnej kvóty. 
Podiel Únie by potom predstavoval zvyšok 
dotknutej colnej kvóty. To znamená, že 
celkový objem danej colnej kvóty sa 
nemení (t. j. objem pre EÚ-27 = súčasný 
objem pre EÚ-28 – objem pre Spojené 

(6) Mala by sa preto použiť táto 
metodika: v prvom kroku by sa mal v 
prípade každej individuálnej colnej kvóty 
stanoviť podiel využitia pre Spojené 
kráľovstvo. Podiel využitia (vyjadrený v 
percentách) predstavuje podiel Spojeného 
kráľovstva na celkovom dovoze do Únie v 
rámci colných kvót za posledné 
reprezentatívne obdobie troch rokov. Tento 
podiel využitia by sa mal následne uplatniť 
na celý objem colných kvót uvedených v 
listine, pri zohľadnení akéhokoľvek 
prípadného nenaplnenia, aby sa získal 
podiel Spojeného kráľovstva v prípade 
danej colnej kvóty. Podiel Únie by potom 
predstavoval zvyšok dotknutej colnej 
kvóty. To znamená, že celkový objem 
danej colnej kvóty sa nemení (t. j. objem 
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kráľovstvo). Podkladové údaje by sa mali 
získať z príslušných databáz Komisie.

pre EÚ-27 = súčasný objem pre EÚ-28 – 
objem pre Spojené kráľovstvo). 
Podkladové údaje by sa mali získať z 
príslušných databáz Komisie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Metodika na určenie podielu 
využitia každej individuálnej colnej kvóty 
bola stanovená a dohodnutá medzi Úniou 
a Spojeným kráľovstvom v súlade s 
požiadavkami článku XXVIII dohody 
GATT z roku 1994, a preto by sa táto 
metodika mala v plnej miere zachovať, 
aby sa zabezpečilo jej konzistentné 
uplatňovanie.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Pokiaľ ide o dotknuté 
poľnohospodárske colné kvóty, články 
184 – 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/20131 
poskytujú potrebný právny základ pre 
správu týchto colných kvót po ich 
proporčnom rozdelení podľa tohto 
nariadenia. Pokiaľ ide o colné kvóty 
vzťahujúce sa na produkty rybolovu, 
priemyselné a určité spracované 
poľnohospodárske výrobky, správa sa 
vykonáva v súlade s nariadením (ES) 
č. 32/20002. Príslušné množstvá colných 
kvót sú uvedené v prílohe I k uvedenému 
nariadeniu a mali by sa preto nahradiť 
množstvami uvedenými v časti B prílohy 
k tomuto nariadeniu.

(8) Pokiaľ ide o dotknuté 
poľnohospodárske colné kvóty, články 
184 – 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/20131 
poskytujú potrebný právny základ pre 
správu týchto colných kvót po ich 
proporčnom rozdelení podľa tohto 
nariadenia. Táto správa sa preto musí 
vykonávať v súlade s poľnohospodárskym 
modelom Únie, ktorý je založený na 
multifunkčnosti poľnohospodárskej 
činnosti, pričom je potrebné zároveň klásť 
dôraz na jasné uznanie nekomerčných 
hľadísk a na uspokojovanie potrieb 
verejnosti v oblasti bezpečnosti potravín, 
ochrany životného prostredia, kvality 
potravín a dobrých životných podmienok 
zvierat. Pokiaľ ide o colné kvóty 
vzťahujúce sa na produkty rybolovu, 
priemyselné a určité spracované 
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poľnohospodárske výrobky, správa sa 
vykonáva v súlade s nariadením (ES) 
č. 32/20002. Príslušné množstvá colných 
kvót sú uvedené v prílohe I k uvedenému 
nariadeniu, a mali by sa preto nahradiť 
množstvami uvedenými v časti B prílohy 
k tomuto nariadeniu.

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 
2013 , ktorým sa vytvára spoločná 
organizácia trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, 
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. 
v. ES L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 
2013, ktorým sa vytvára spoločná 
organizácia trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, 
(ES)č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. 
v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 zo 17. 
decembra 1999, ktorým sa otvárajú colné 
kvóty spoločenstva záväzné podľa 
Všeobecnej dohody o clách a obchode 
(GATT) a určité ďalšie colné kvóty 
spoločenstva a ustanovuje ich správa, a 
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
úpravy týchto kvót, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1808/95 (Ú. v. ES 
L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 zo 17. 
decembra 1999, ktorým sa otvárajú colné 
kvóty spoločenstva záväzné podľa 
Všeobecnej dohody o clách a obchode 
(GATT) a určité ďalšie colné kvóty 
spoločenstva a ustanovuje ich správa, a 
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
úpravy týchto kvót, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1808/95 (Ú. v. ES 
L 5, 8.1.2000, s. 1).

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh odkazuje na základné zásady Dohody o poľnohospodárstve v rámci 
dohody GATT, aby sa uplatňovali aj pri vytváraní a vykonávaní tohto rozdelenia colných 
kvót.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Vzhľadom na to, že rokovania s 
dotknutými členmi WTO budú prebiehať 
súčasne s riadnym legislatívnym postupom 
na prijatie tohto nariadenia, na Komisiu by 
sa mala delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, aby Komisia 

(9) Vzhľadom na to, že rokovania s 
dotknutými členmi WTO budú prebiehať 
súčasne s riadnym legislatívnym postupom 
na prijatie tohto nariadenia, na Komisiu by 
sa mala delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, aby Komisia 
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mohla meniť prílohu k tomuto nariadeniu a 
prílohu I k nariadeniu (ES) č. 32/2000, 
pokiaľ ide o množstvá proporčne 
rozdelených colných kvót uvedených v 
daných prílohách, a to s cieľom zohľadniť 
akékoľvek uzatvorené dohody alebo 
relevantné informácie, ktoré môže Komisia 
získať v rámci týchto rokovaní a ktoré by 
naznačovali, že určité faktory, ktoré neboli 
predtým známe, si vyžadujú úpravu 
proporčného rozdelenia colných kvót 
medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. 
Taká istá možnosť by sa mala zabezpečiť, 
ak sa takéto informácie získajú mimo 
takýchto rokovaní.

mohla meniť prílohu k tomuto nariadeniu a 
prílohu I k nariadeniu (ES) č. 32/2000, 
pokiaľ ide o množstvá proporčne 
rozdelených colných kvót uvedených v 
daných prílohách. Tieto prílohy by sa mali 
meniť iba s cieľom zohľadniť akékoľvek 
uzatvorené medzinárodné dohody alebo 
relevantné informácie, ktoré môže Komisia 
získať, či už v rámci týchto rokovaní, alebo 
mimo nich, a ktoré by naznačovali, že 
určité faktory, ktoré neboli predtým známe, 
si vyžadujú úpravu proporčného rozdelenia 
colných kvót medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Nariadením Rady (ES) č. 32/2000 sa 
na účely vykonávania niektorých jeho 
ustanovení prenášajú právomoci na 
Komisiu. V dôsledku nadobudnutia 
platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné 
zosúladiť uvedené právomoci s článkom 
290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ). Tam, kde je to vhodné, by 
sa malo toto zosúladenie urobiť 
priznaním delegovaných právomocí 
Komisii a uplatňovaním určitých postupov 
stanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011. Na 
tento účel by sa vykonávacie právomoci 
prenesené uvedeným nariadením na 
Komisiu mali nahradiť právomocami 
prijímať delegované a vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Časť colných kvót Únie stanovená v 
článku 1 sa určí uplatnením tohto 
postupu:
1) podiel Únie na využití dovozu v 
percentách pre každú individuálnu colnú 
kvótu sa stanoví v priebehu nedávneho 
reprezentatívneho obdobia troch rokov;
2) tento podiel Únie na využití dovozu v 
percentách sa následne uplatní na celý 
objem colných kvót uvedených v listine, 
aby sa získal jej podiel na objeme danej 
colnej kvóty;
3) v prípade individuálnych colných 
kvót, pri ktorých nie je možné pozorovať 
žiadny obchod počas reprezentatívneho 
obdobia stanoveného v bode 1, sa časť 
podielu Únie namiesto toho stanoví na 
základe postupu stanoveného v bode 2 na 
základe podielu Únie na využití dovozu v 
percentách inej colnej kvóty s úplne 
rovnakou definíciou výrobku alebo v 
príslušných colných položkách mimo 
colnej kvóty.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 vypúšťa sa
Príloha I k nariadeniu Rady (ES) 
č. 32/2000 sa nahrádza znením časti B 
prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 4 na 
účely zmeny prílohy k tomuto nariadeniu a 
prílohy I k nariadeniu (ES) č. 32/2000 s 
cieľom zohľadniť:

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 4 na 
účely zmeny časti A prílohy k tomuto 
nariadeniu s cieľom zohľadniť ďalej 
uvedené skutočnosti a zároveň zabezpečiť 
súlad so spoločnou metodikou 
dohodnutou v spolupráci so Spojeným 
kráľovstvom, a najmä zabezpečiť, aby 
prístup na trh Únie v zložení po odchode 
Spojeného kráľovstva nepresiahol 
prístup, ktorý sa odráža v podiele 
obchodných tokov počas 
reprezentatívneho obdobia:

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) relevantné informácie, ktoré môže 
získať buď v rámci rokovaní podľa článku 
XXVIII Všeobecnej dohody o clách a 
obchode z roku 1994 alebo iným 
spôsobom.

b) relevantné informácie, ktoré môže 
získať buď v rámci rokovaní podľa článku 
XXVIII Všeobecnej dohody o clách a 
obchode z roku 1994, alebo z iných 
zdrojov so záujmom o konkrétnu colnú 
kvótu.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 sa mení 
takto:
(1) V článku 6 sa odsek 2 nahrádza 
takto:
„2. Rozhodnutie o dočasnom úplnom 
alebo čiastočnom odňatí nároku na colné 
kvóty uvedeného v odseku 1 sa prijíma 
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vykonávacími aktmi po príslušných 
predchádzajúcich konzultáciách, ktoré 
uskutočnila Komisia s dotknutou krajinou 
využívajúcou dané colné kvóty. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 10 ods. 2.“
(2) V článku 9 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
s cieľom zmeniť prílohy I až VII:
a) ak sú zmeny a technické úpravy 
vyvolané zmenami v číselných znakoch 
kombinovanej nomenklatúry a číselných 
znakoch TARIC;
b) ak sú úpravy vynútené v dôsledku:
– dohôd, ktoré uzatvorila Rada, alebo 
výmen listov v rámci GATT alebo v 
dôsledku uvedenia do súladu so 
zmluvnými záväzkami Únie vo vzťahu k 
určitým krajinám v rámci GATT alebo
– rozšírenia všeobecného systému 
preferencií vo vzťahu k výrobkom z juty a 
kokosových vlákien;
c) s cieľom rozšíriť zoznamy uvedené 
v prílohách IV a V o rozvojové krajiny na 
základe oficiálnej žiadosti dožadujúcej 
krajiny, ktorá poskytuje potrebné záruky, 
pokiaľ ide o kontrolu pravosti týchto 
výrobkov;
d) ak sa vyžadujú zmeny a úpravy vo 
vzťahu k definíciám ručne vyrobených 
výrobkov a ručne tkaných textílií, ako aj 
vo vzťahu ku vzorom osvedčení o 
pravosti;
1a. Každá zmena prílohy I, ako sa 
stanovuje v odseku 1, ktorá vyplýva z 
vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie:
a) zabezpečuje súlad so spoločnou 
metodikou dohodnutou v spolupráci so 
Spojeným kráľovstvom, a najmä 
zabezpečuje, aby prístup na trh Únie v 
zložení po odchode Spojeného kráľovstva 
nepresiahol prístup, ktorý sa odráža v 
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podiele obchodných tokov počas 
reprezentatívneho obdobia; a
b) sa môže tiež prijať s cieľom 
zohľadniť relevantné informácie, ktoré 
môže získať Komisia buď v rámci 
rokovaní podľa článku XXVIII 
Všeobecnej dohody o clách a obchode z 
roku 1994, alebo z iných zdrojov so 
záujmom o konkrétnu colnú kvótu.“
(3) Článok 10 sa nahrádza takto:
„1. Komisii pomáha Výbor pre Colný 
kódex zriadený článkom 285 nariadenia 
(EÚ) č. 952/2013.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.“
(4) Vkladá sa tento článok:
„Článok 10a
1. Právomoc prijímať delegované akty 
sa Komisii udeľuje za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 9 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Toto 
rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
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účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s expertmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade so 
zásadami stanovenými v 
Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 9 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.“
(5) Príloha I sa nahrádza časťou B 
prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na 
obdobie [4] rokov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s expertmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva.

4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s expertmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade so 
zásadami stanovenými v 
Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva. S cieľom 
zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým 
informáciám sa všetky dokumenty 
zasielajú Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako expertom z 
členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 
3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo 
dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o [jeden 
mesiac].

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 
3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo 
dňa oznámenia uvedeného aktu 
Európskemu parlamentu a Rade alebo ak 
pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o [dva 
mesiace].

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Články 1 a 2 sa uplatňujú odo dňa, ktorým 
sa právo Únie prestane uplatňovať na 
Spojené kráľovstvo v súlade s dohodou 
uzatvorenou medzi Úniou a Spojeným 
kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o 
Európskej únii, alebo od 30. marca 2019, 
ak nedôjde k uzatvoreniu takej dohody.

Článok 1 a článok 3a (nový) ods. 5 sa 
uplatňujú odo dňa, ktorým sa právo Únie 
prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo 
v súlade s dohodou uzatvorenou medzi 
Úniou a Spojeným kráľovstvom podľa 
článku 50 Zmluvy o Európskej únii, alebo 
od 30. marca 2019, ak nedôjde k 
uzatvoreniu takej dohody.

(Číslovanie článkov nie je v návrhu Komisie správne. Omylom sa očíslovali dva články číslom 
4.)


