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PR_CNS_LegAct_app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ 
z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii 
(„rozhodnutie o pridružení zámoria“)
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2019)0359),

– so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0118/2019),

– so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A9-0033/2019),

1. schvaľuje návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 
ním schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 
text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

V rozhodnutí o pridružení zámoria sa stanovuje právny rámec pre vzťahy medzi zámorskými 
krajinami a územiami (ZKÚ), členskými štátmi, s ktorými sú spojené, a Európskou úniou. 

Cieľom tohto návrhu je zmeniť prílohu VI k rozhodnutiu o pridružení zámoria. V tejto prílohe 
je vymedzený pojem „výrobky s pôvodom“ a metódy administratívnej spolupráce medzi EÚ 
a ZKÚ. Príloha obsahuje ustanovenia, podľa ktorých by sa mal od 1. januára 2017 zaviesť 
systém osvedčovania pôvodu, tzv. systém zaregistrovaných vývozcov (REX), na ktorý sa 
však v prípade ZKÚ uplatňuje do 31. decembra 2019 výnimka. 

Komisia zmenila 10. marca 2015 vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/428 pravidlá pôvodu 
týkajúce sa systému REX v rámci všeobecného systému preferencií (VSP), ktoré boli zavedené 
nariadením (EHS) č. 2454/93. 

Komisia prijala 24. novembra 2015 vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2447, do ktorého sa 
presunuli všetky všeobecné pravidlá vykonávania Colného kódexu Únie vrátane ustanovení 
týkajúcich sa systému REX v rámci VSP. 

Následkom toho sa ustanovenia prílohy VI k rozhodnutiu o pridružení zámoria týkajúce sa 
postupov systému zaregistrovaných vývozcov líšia od ustanovení o pravidlách pôvodu v rámci 
VSP.  

Prílohu VI k rozhodnutiu o pridružení zámoria preto treba zmeniť, aby sa zaručil súlad 
s ustanoveniami o systéme REX v nariadení (EÚ) 2015/2447 a tiež to, aby ZKÚ systém 
zaviedli a začali používať od 1. januára 2020.

Keďže toto opatrenie je opodstatnené, predseda navrhuje, aby sa tento návrh prijal bez 
pozmeňujúcich návrhov v súlade s článkom 52 rokovacieho poriadku. 
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