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10.4.2019 A8-0464/62

Pozmeňujúci návrh 62
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Toto nariadenie by sa malo 
vykonávať prostredníctvom pracovných 
programov. Vzhľadom na strednodobý 
až dlhodobý charakter sledovaných cieľov 
a na základe skúseností získaných 
v priebehu času by sa pracovné programy 
mali vzťahovať na niekoľko rokov. 
Presunom z ročných na viacročné pracovné 
programy sa zníži administratívne 
zaťaženie Komisie aj členských štátov.

(14) Komisia by mala na účely tohto 
nariadenia prijať pracovné programy. 
Vzhľadom na strednodobý až dlhodobý 
charakter sledovaných cieľov a na základe 
skúseností získaných v priebehu času by sa 
pracovné programy mali vzťahovať na 
niekoľko rokov. Presunom z ročných na 
viacročné pracovné programy sa zníži 
administratívne zaťaženie Komisie aj 
členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/63

Pozmeňujúci návrh 63
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Uvedené 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/20119.

vypúšťa sa

__________________
9 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/64

Pozmeňujúci návrh 64
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom primerane reagovať na 
zmeny v politických prioritách by sa mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o zmenu zoznamu ukazovateľov na 
meranie dosiahnutia špecifických cieľov 
programu. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 
2016. Európsky parlament a Rada 
dostávajú najmä v záujme zabezpečenia 
rovnocennej účasti na príprave 
delegovaných aktov všetky dokumenty 
v tom istom čase ako experti členských 
štátov a ich experti majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

(17) S cieľom primerane reagovať na 
zmeny v politických prioritách by sa mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o zmenu zoznamu ukazovateľov na 
meranie dosiahnutia špecifických cieľov 
programu, a to v súvislosti so stanovením 
a s aktualizáciou viacročného 
strategického plánu pre oblasť colníctva a 
v súvislosti so stanovením viacročných 
pracovných programov. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 
aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 20161a. Európsky 
parlament a Rada dostávajú najmä 
v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti 
na príprave delegovaných aktov všetky 
dokumenty v tom istom čase ako experti 
členských štátov a ich experti majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

__________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/65

Pozmeňujúci návrh 65
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Článok 12– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vypracuje a priebežne 
aktualizuje viacročný strategický plán pre 
colníctvo, v ktorom sa uvádzajú všetky 
úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkou 
európskych elektronických systémov 
a v ktorom sa každý systém alebo jeho časť 
klasifikuje ako:

1. Komisia prijme delegované akty v 
súlade s článkom 17 s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením a aktualizovaním 
viacročného strategického plánu pre 
oblasť colníctva, v ktorom sa uvádzajú 
všetky úlohy súvisiace s vývojom 
a prevádzkou európskych elektronických 
systémov a v ktorom sa každý systém 
alebo časť systému klasifikuje ako:

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/66

Pozmeňujúci návrh 66
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Program sa implementuje 
prostredníctvom viacročných pracovných 
programov uvedených v článku 108 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1. Viacročné pracovné programy 
uvedené v článku 110 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách sa prijímajú na 
účely programu. Vo viacročných 
pracovných programoch sa stanovia 
najmä sledované ciele, očakávané 
výsledky, spôsob vykonávania a celková 
výška plánu financovania. Obsahujú aj 
podrobný opis akcií, ktoré sa majú 
financovať, orientačné sumy vyčlenené 
na každú akciu a orientačný 
harmonogram ich vykonávania.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/67

Pozmeňujúci návrh 67
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia prijíma viacročné 
pracovné programy prostredníctvom 
vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18 ods. 2.

2. Komisia prijme delegované akty v 
súlade s článkom 17 s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením viacročných 
pracovných programov.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/68

Pozmeňujúci návrh 68
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 14 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 ods. 1, článku 13 
ods. 2 a článku 14 ods. 2 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/69

Pozmeňujúci návrh 69
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 14 ods. 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2 a 
článku 14 ods. 2 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/70

Pozmeňujúci návrh 70
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 14 ods. 2 nadobudne účinnosť, 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.

6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2 a 
článku 14 ods. 2 nadobudne účinnosť, 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.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.
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10.4.2019 A8-0464/71

Pozmeňujúci návrh 71
Anneleen Van Bossuyt
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Správa A8-0464/2018
Maria Grapini
Stanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18 vypúšťa sa
Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor, ktorý sa 
uvádza ako „výbor pre program 
Colníctvo“. Uvedený výbor je výborom 
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie textu delegovaných aktov so všeobecnou líniou EP, ako sa uvádza v 
horizontálnych pokynoch vydaných Konferenciou predsedov a platných pre všetky spisy o 
VFR.


