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Pozměňovací návrh 25
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská unie se snaží vymezit 
a provádět tyto činnosti, aby podpořila 
udržitelný hospodářský, sociální 
a environmentální rozvoj v rozvojových 
zemích, přičemž hlavním cílem je 
vymýcení chudoby.

(3) Evropská unie se snaží vymezit 
a provádět tyto činnosti, aby podpořila 
udržitelný hospodářský, sociální 
a environmentální rozvoj v rozvojových 
zemích, přičemž hlavním cílem je 
vymýcení chudoby a pomoc při plnění 
rozvojových cílů tisíciletí.

Or. en

Odůvodnění

Znění odkazuje na jeden z klíčových cílů politiky EU zaměřené na rozvojové země.

Pozměňovací návrh 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Nařízením Rady (ES) č. 732/2008 
o uplatňování systému všeobecných 
celních preferencí pro období od 1. ledna 
2009 do 31. prosince 2011, rozšířeným 
prostřednictvím nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …, kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 732/2008, se 
uplatňuje systém všeobecných celních 
preferencí (dále jen „systém“), dokud toto 
nařízení nenabude účinnosti. Poté by 
systém měl nadále platit na dobu 
neurčitou. Bude však přezkoumán pět let 

(6) Nařízením Rady (ES) č. 732/2008 
o uplatňování systému všeobecných 
celních preferencí pro období od 1. ledna 
2009 do 31. prosince 2011, rozšířeným 
prostřednictvím nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. …, kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 732/2008, se 
uplatňuje systém všeobecných celních 
preferencí (dále jen „systém“), dokud toto 
nařízení nenabude účinnosti. Poté by 
systém měl nadále platit po dobu osmi let. 
Systém bude přezkoumán pět let po vstupu 
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po vstupu v platnost. v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Poskytnutím preferenčního přístupu na 
trh Evropské unie by měl systém 
rozvojovým zemím pomoci v jejich úsilí 
o snižování chudoby a podporu řádné 
správy věcí veřejných a udržitelného 
rozvoje tím, že jim napomáhá vytvářet 
další příjmy z mezinárodního obchodu, jež 
pak mohou zpětně investovat ve prospěch 
svého vlastního rozvoje. Celní preference 
tohoto systému by se měly zaměřit na 
pomoc rozvojovým zemím, které mají větší 
rozvojové, obchodní a finanční potřeby.

(7) Poskytnutím preferenčního přístupu na 
trh Evropské unie by měl systém 
rozvojovým zemím pomoci v jejich úsilí 
o snižování chudoby a podporu řádné 
správy věcí veřejných a udržitelného 
rozvoje tím, že jim napomáhá 
diverzifikovat jejich ekonomiky a vytvářet 
další příjmy z mezinárodního obchodu, jež 
pak mohou zpětně investovat ve prospěch 
svého vlastního rozvoje. Celní preference 
tohoto systému by se měly zaměřit na 
pomoc rozvojovým zemím, které mají větší 
rozvojové, obchodní a finanční potřeby.

Or. en

Odůvodnění

Diverzifikace ekonomik je rozhodujícím činitelem pro to, aby se rozvojové země vymanily 
z chudoby.

Pozměňovací návrh 28
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Poskytnutím preferenčního přístupu na 
trh Evropské unie by měl systém 
rozvojovým zemím pomoci v jejich úsilí 
o snižování chudoby a podporu řádné 
správy věcí veřejných a udržitelného 
rozvoje tím, že jim napomáhá vytvářet 
další příjmy z mezinárodního obchodu, jež 
pak mohou zpětně investovat ve prospěch 
svého vlastního rozvoje. Celní preference 
tohoto systému by se měly zaměřit na 
pomoc rozvojovým zemím, které mají větší 
rozvojové, obchodní a finanční potřeby.

(7) Poskytnutím preferenčního přístupu na 
trh Evropské unie by měl systém 
rozvojovým zemím pomoci v jejich úsilí 
o snižování chudoby a podporu řádné 
správy věcí veřejných a udržitelného 
rozvoje tím, že podporuje průmyslový 
rozvoj a diverzifikaci jejich ekonomik 
a napomáhá jim vytvářet další příjmy 
z mezinárodního obchodu, jež pak mohou 
zpětně investovat ve prospěch svého 
vlastního rozvoje. Celní preference tohoto 
systému by se měly zaměřit na pomoc 
rozvojovým zemím, které mají větší 
rozvojové, obchodní a finanční potřeby.

Or. lt

Pozměňovací návrh 29
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Toto revidované nařízení je 
nástrojem, kterým EU plní čl. 37 odst. 6 
dohody o partnerství AKT-EU, v němž se 
stanoví, že „Společenství posoudí situaci 
zemí, které nepatří k nejméně rozvinutým 
zemím, a které se po konzultacích se 
Společenstvím rozhodnou, že nejsou 
schopny uzavřít dohody o hospodářském 
partnerství, a přezkoumá veškeré 
alternativní možnosti, s cílem poskytnout 
těmto zemím nový obchodní rámec 
přiměřený jejich stávající situaci
a v souladu s pravidly WTO.“

Or. en
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Odůvodnění

Tento systém by neměl sloužit jako nátlakový prostředek na země AKT, aby přistoupily 
k dohodám o hospodářském partnerství. Státy, které z jakýchkoli důvodů přistoupit nechtějí, 
by měly mít i nadále nárok využívat systém všeobecných preferencí.

Pozměňovací návrh 30
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou 
v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými nebo 
vyššími středními příjmy, mají takové 
úrovně příjmů na jednoho obyvatele, jež 
jim umožňují dosahovat vyšších úrovní 
diverzifikace bez celních preferencí tohoto 
systému, a patří mezi ně ekonomiky, jež 
úspěšně dokončily přechod od 
centralizovaného na tržní hospodářství. 
Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, 
obchodní a finanční potřeby jako ostatní 
rozvojové země, jsou v jiné fázi 
hospodářského rozvoje, což znamená, že 
nejsou v podobné situaci jako zranitelnější 
rozvojové země, a proto, aby se zabránilo 
neodůvodněné diskriminaci, potřebují 
odlišný přístup. Kromě toho, využívání 
celních preferencí v rámci tohoto systému 
zeměmi s vysokými nebo vyššími 
středními příjmy zvyšuje konkurenční tlak 
na vývoz z chudších, zranitelnějších zemí, 
a proto by mohlo být pro tyto zranitelnější 
rozvojové země nezdůvodnitelnou zátěží. 
Obecný režim bere v úvahu skutečnost, že 
rozvojové, finanční a obchodní potřeby se 

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou 
v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými 
příjmy, mají takové úrovně příjmů na 
jednoho obyvatele, jež jim umožňují 
dosahovat vyšších úrovní diverzifikace bez 
celních preferencí tohoto systému, a patří 
mezi ně ekonomiky, jež úspěšně dokončily 
přechod od centralizovaného na tržní 
hospodářství. Některé země, které Světová 
banka řadí k zemím s vyššími středními 
příjmy, jsou však stále zranitelné 
v důsledku nedostatečné diverzifikace 
a nedostatečného začlenění do světového 
hospodářství. Země s vysokými příjmy 
a stabilizované země s vyššími středními 
příjmy nesdílejí stejné rozvojové, obchodní 
a finanční potřeby jako ostatní rozvojové 
země, jsou v jiné fázi hospodářského 
rozvoje, což znamená, že nejsou v podobné 
situaci jako zranitelnější rozvojové země, 
a proto, aby se zabránilo neodůvodněné 
diskriminaci, potřebují odlišný přístup. 
Kromě toho, využívání celních preferencí 
v rámci tohoto systému zeměmi 
s vysokými příjmy nebo stabilizovanými 
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mění, a zajišťuje, aby režim zůstal 
otevřený, pokud se situace v určité zemi 
změní. V zájmu jednotnosti by se celní 
preference poskytované v rámci obecného 
režimu neměly vztahovat na rozvojové 
země, které využívají preferenční režim 
přístupu na trh v Evropské unii poskytující 
alespoň stejnou úroveň celních preferencí 
jako systém v podstatě pro veškerý obchod. 
Aby měly zvýhodněné země a hospodářské 
subjekty dostatek času na řádné 
přizpůsobení, obecný režim by měl být
i nadále poskytován na dobu dvou let ode 
dne uplatnění preferenčního režimu 
přístupu na trh a toto datum by mělo být 
uvedeno v seznamu zvýhodněných zemí 
v rámci obecného režimu.

zeměmi s vyššími středními příjmy zvyšuje 
konkurenční tlak na vývoz z chudších, 
zranitelnějších zemí, a proto by mohlo být 
pro tyto zranitelnější rozvojové země 
nezdůvodnitelnou zátěží. Obecný režim 
bere v úvahu skutečnost, že rozvojové, 
finanční a obchodní potřeby se mění, 
a zajišťuje, aby režim zůstal otevřený, 
pokud se situace v určité zemi změní. 
V zájmu jednotnosti by se celní preference 
poskytované v rámci obecného režimu 
neměly vztahovat na rozvojové země, které 
využívají preferenční režim přístupu na trh 
v Evropské unii poskytující alespoň stejnou 
úroveň celních preferencí jako systém 
v podstatě pro veškerý obchod. Aby měly 
zvýhodněné země a hospodářské subjekty 
dostatek času na řádné přizpůsobení, 
obecný režim by měl být i nadále 
poskytován na dobu dvou let ode dne 
uplatnění preferenčního režimu přístupu na 
trh a toto datum by mělo být uvedeno 
v seznamu zvýhodněných zemí v rámci 
obecného režimu.

Or. en

Odůvodnění

Kategorie zemí s vyššími středními příjmy zahrnuje více než 30 států, které splňují současná 
kritéria zranitelnosti, jak je stanoví systém všeobecných preferencí. Proto by s nimi nemělo 
být zacházeno stejným způsobem jako se zeměmi s vysokými příjmy. Kombinací kritéria 
příjmů a kritéria zranitelnosti vznikne vhodnější nástroj, díky němuž se přínosy systému 
všeobecných preferencí zaměří na země, které to nejvíce potřebují.

Pozměňovací návrh 31
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou 

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou 
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v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými nebo 
vyššími středními příjmy, mají takové 
úrovně příjmů na jednoho obyvatele, jež 
jim umožňují dosahovat vyšších úrovní 
diverzifikace bez celních preferencí tohoto 
systému, a patří mezi ně ekonomiky, jež 
úspěšně dokončily přechod od 
centralizovaného na tržní hospodářství. 
Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, 
obchodní a finanční potřeby jako ostatní 
rozvojové země, jsou v jiné fázi 
hospodářského rozvoje, což znamená, že 
nejsou v podobné situaci jako zranitelnější 
rozvojové země, a proto, aby se zabránilo 
neodůvodněné diskriminaci, potřebují 
odlišný přístup. Kromě toho, využívání 
celních preferencí v rámci tohoto systému 
zeměmi s vysokými nebo vyššími 
středními příjmy zvyšuje konkurenční tlak 
na vývoz z chudších, zranitelnějších zemí, 
a proto by mohlo být pro tyto zranitelnější 
rozvojové země nezdůvodnitelnou zátěží. 
Obecný režim bere v úvahu skutečnost, že 
rozvojové, finanční a obchodní potřeby se 
mění, a zajišťuje, aby režim zůstal 
otevřený, pokud se situace v určité zemi 
změní. V zájmu jednotnosti by se celní 
preference poskytované v rámci obecného 
režimu neměly vztahovat na rozvojové 
země, které využívají preferenční režim 
přístupu na trh v Evropské unii poskytující 
alespoň stejnou úroveň celních preferencí 
jako systém v podstatě pro veškerý obchod. 
Aby měly zvýhodněné země a hospodářské 
subjekty dostatek času na řádné 
přizpůsobení, obecný režim by měl být 
i nadále poskytován na dobu dvou let ode 
dne uplatnění preferenčního režimu 
přístupu na trh a toto datum by mělo být 
uvedeno v seznamu zvýhodněných zemí 
v rámci obecného režimu.

v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými nebo 
vyššími středními příjmy a jejichž index 
lidského rozvoje je velmi vysoký nebo 
vysoký, mají takové úrovně příjmů na 
jednoho obyvatele a úroveň 
hospodářského rozvoje, jež jim umožňují 
dosahovat vyšších úrovní diverzifikace bez 
celních preferencí tohoto systému, a patří 
mezi ně ekonomiky, jež úspěšně dokončily 
přechod od centralizovaného na tržní 
hospodářství. Tyto země nesdílejí stejné 
rozvojové, obchodní a finanční potřeby
jako ostatní rozvojové země, jsou v jiné 
fázi hospodářského rozvoje, což znamená, 
že nejsou v podobné situaci jako 
zranitelnější rozvojové země, a proto, aby 
se zabránilo neodůvodněné diskriminaci, 
potřebují odlišný přístup. Kromě toho, 
využívání celních preferencí v rámci tohoto 
systému zeměmi s vysokými nebo vyššími 
středními příjmy zvyšuje konkurenční tlak 
na vývoz z chudších, zranitelnějších zemí, 
a proto by mohlo být pro tyto zranitelnější 
rozvojové země nezdůvodnitelnou zátěží. 
Obecný režim bere v úvahu skutečnost, že 
rozvojové, finanční a obchodní potřeby se 
mění, a zajišťuje, aby režim zůstal 
otevřený, pokud se situace v určité zemi 
změní. V zájmu jednotnosti by se celní 
preference poskytované v rámci obecného 
režimu neměly vztahovat na rozvojové 
země, které využívají preferenční režim 
přístupu na trh v Evropské unii poskytující 
alespoň stejnou úroveň celních preferencí 
jako systém v podstatě pro veškerý obchod. 
Aby měly zvýhodněné země a hospodářské 
subjekty dostatek času na řádné 
přizpůsobení, obecný režim by měl být 
i nadále poskytován na dobu dvou let ode 
dne uplatnění preferenčního režimu 
přístupu na trh a toto datum by mělo být 
uvedeno v seznamu zvýhodněných zemí 
v rámci obecného režimu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou 
v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými nebo 
vyššími středními příjmy, mají takové 
úrovně příjmů na jednoho obyvatele, jež 
jim umožňují dosahovat vyšších úrovní 
diverzifikace bez celních preferencí tohoto 
systému, a patří mezi ně ekonomiky, jež 
úspěšně dokončily přechod od 
centralizovaného na tržní hospodářství. 
Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, 
obchodní a finanční potřeby jako ostatní 
rozvojové země, jsou v jiné fázi 
hospodářského rozvoje, což znamená, že 
nejsou v podobné situaci jako zranitelnější 
rozvojové země, a proto, aby se zabránilo 
neodůvodněné diskriminaci, potřebují 
odlišný přístup. Kromě toho, využívání 
celních preferencí v rámci tohoto systému 
zeměmi s vysokými nebo vyššími 
středními příjmy zvyšuje konkurenční tlak 
na vývoz z chudších, zranitelnějších zemí, 
a proto by mohlo být pro tyto zranitelnější 
rozvojové země nezdůvodnitelnou zátěží. 
Obecný režim bere v úvahu skutečnost, že 
rozvojové, finanční a obchodní potřeby se 
mění, a zajišťuje, aby režim zůstal 
otevřený, pokud se situace v určité zemi 
změní. V zájmu jednotnosti by se celní 
preference poskytované v rámci obecného 
režimu neměly vztahovat na rozvojové 
země, které využívají preferenční režim 
přístupu na trh v Evropské unii poskytující 
alespoň stejnou úroveň celních preferencí 
jako systém v podstatě pro veškerý obchod. 

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou 
v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými nebo 
vyššími středními příjmy a dostatečnou 
měrou začleněné do globální ekonomiky, 
mají takové úrovně příjmů na jednoho 
obyvatele, jež jim umožňují dosahovat 
vyšších úrovní diverzifikace bez celních 
preferencí tohoto systému, a patří mezi ně 
ekonomiky, jež úspěšně dokončily přechod 
od centralizovaného na tržní hospodářství. 
Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, 
obchodní a finanční potřeby jako ostatní 
rozvojové země, jsou v jiné fázi 
hospodářského rozvoje, což znamená, že 
nejsou v podobné situaci jako zranitelnější 
rozvojové země, a proto, aby se zabránilo 
neodůvodněné diskriminaci, potřebují 
odlišný přístup. Kromě toho, využívání 
celních preferencí v rámci tohoto systému 
zeměmi s vysokými nebo vyššími 
středními příjmy, které jsou dostatečnou 
měrou začleněné do globální ekonomiky,
zvyšuje konkurenční tlak na vývoz 
z chudších, zranitelnějších zemí, a proto by 
mohlo být pro tyto zranitelnější rozvojové 
země nezdůvodnitelnou zátěží. Obecný 
režim bere v úvahu skutečnost, že 
rozvojové, finanční a obchodní potřeby se 
mění, a zajišťuje, aby režim zůstal 
otevřený, pokud se situace v určité zemi 
změní. V zájmu jednotnosti by se celní 
preference poskytované v rámci obecného 
režimu neměly vztahovat na rozvojové 
země, které využívají preferenční režim 
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Aby měly zvýhodněné země a hospodářské 
subjekty dostatek času na řádné 
přizpůsobení, obecný režim by měl být 
i nadále poskytován na dobu dvou let ode 
dne uplatnění preferenčního režimu 
přístupu na trh a toto datum by mělo být 
uvedeno v seznamu zvýhodněných zemí 
v rámci obecného režimu.

přístupu na trh v Evropské unii poskytující 
alespoň stejnou úroveň celních preferencí 
jako systém v podstatě pro veškerý obchod. 
Aby měly zvýhodněné země a hospodářské 
subjekty dostatek času na řádné 
přizpůsobení, obecný režim by měl být 
i nadále poskytován na dobu dvou let ode 
dne uplatnění preferenčního režimu 
přístupu na trh a toto datum by mělo být 
uvedeno v seznamu zvýhodněných zemí 
v rámci obecného režimu.

Or. es

Odůvodnění

Země spadající do skupiny zemí s vyššími středními příjmy jsou velmi různorodé. Ekonomiky 
mnohých z nich jsou stále zranitelné a mohly by být vážným způsobem ohroženy, pokud by 
byly vyloučeny z všeobecného systému preferencí v oblasti obchodu. Mělo by se zabránit 
paušálnímu vyloučení z této skupiny zemí a ze systému by měly být vyřazeny jen země 
s vyššími středními příjmy, které jsou dostatečnou měrou začleněny do globální ekonomiky, 
a tedy schopné uspět bez podpory všeobecného systému preferencí.

Pozměňovací návrh 33
Emilio Menéndez del Valle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou 
v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými nebo 
vyššími středními příjmy, mají takové 
úrovně příjmů na jednoho obyvatele, jež 
jim umožňují dosahovat vyšších úrovní 
diverzifikace bez celních preferencí tohoto 
systému, a patří mezi ně ekonomiky, jež 
úspěšně dokončily přechod od 
centralizovaného na tržní hospodářství. 
Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, 
obchodní a finanční potřeby jako ostatní 

(9) Obecný režim by měl být poskytnut 
všem rozvojovým zemím, které sdílejí 
společnou rozvojovou potřebu a jsou 
v podobné fázi hospodářského vývoje. 
Země, které jsou Světovou bankou 
klasifikovány jako země s vysokými 
příjmy, mají takové úrovně příjmů na 
jednoho obyvatele, jež jim umožňují 
dosahovat vyšších úrovní diverzifikace bez 
celních preferencí tohoto systému, a patří 
mezi ně ekonomiky, jež úspěšně dokončily 
přechod od centralizovaného na tržní 
hospodářství. Tyto země nesdílejí stejné 
rozvojové, obchodní a finanční potřeby 
jako ostatní rozvojové země, jsou v jiné 
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rozvojové země, jsou v jiné fázi 
hospodářského rozvoje, což znamená, že 
nejsou v podobné situaci jako zranitelnější 
rozvojové země, a proto, aby se zabránilo 
neodůvodněné diskriminaci, potřebují 
odlišný přístup. Kromě toho, využívání 
celních preferencí v rámci tohoto systému 
zeměmi s vysokými nebo vyššími 
středními příjmy zvyšuje konkurenční tlak 
na vývoz z chudších, zranitelnějších zemí, 
a proto by mohlo být pro tyto zranitelnější 
rozvojové země nezdůvodnitelnou zátěží. 
Obecný režim bere v úvahu skutečnost, že 
rozvojové, finanční a obchodní potřeby se 
mění, a zajišťuje, aby režim zůstal 
otevřený, pokud se situace v určité zemi 
změní. V zájmu jednotnosti by se celní 
preference poskytované v rámci obecného 
režimu neměly vztahovat na rozvojové 
země, které využívají preferenční režim 
přístupu na trh v Evropské unii poskytující 
alespoň stejnou úroveň celních preferencí 
jako systém v podstatě pro veškerý obchod. 
Aby měly zvýhodněné země a hospodářské 
subjekty dostatek času na řádné 
přizpůsobení, obecný režim by měl být 
i nadále poskytován na dobu dvou let ode 
dne uplatnění preferenčního režimu 
přístupu na trh a toto datum by mělo být 
uvedeno v seznamu zvýhodněných zemí 
v rámci obecného režimu.

fázi hospodářského rozvoje, což znamená, 
že nejsou v podobné situaci jako 
zranitelnější rozvojové země, a proto, aby 
se zabránilo neodůvodněné diskriminaci, 
potřebují odlišný přístup. Kromě toho, 
využívání celních preferencí v rámci tohoto 
systému zeměmi s vysokými příjmy nebo 
zeměmi, které jsou dostatečnou měrou 
začleněné do globální ekonomiky, zvyšuje 
konkurenční tlak na vývoz z chudších, 
zranitelnějších zemí, a proto by mohlo být 
pro tyto zranitelnější rozvojové země 
nezdůvodnitelnou zátěží. Obecný režim 
bere v úvahu skutečnost, že rozvojové, 
finanční a obchodní potřeby se mění, 
a zajišťuje, aby režim zůstal otevřený, 
pokud se situace v určité zemi změní. 
V zájmu jednotnosti by se celní preference 
poskytované v rámci obecného režimu 
neměly vztahovat na rozvojové země, které 
využívají preferenční režim přístupu na trh 
v Evropské unii poskytující alespoň stejnou 
úroveň celních preferencí jako systém 
v podstatě pro veškerý obchod. Aby měly 
zvýhodněné země a hospodářské subjekty 
dostatek času na řádné přizpůsobení, 
obecný režim by měl být i nadále 
poskytován na dobu dvou let ode dne 
uplatnění preferenčního režimu přístupu na 
trh a toto datum by mělo být uvedeno 
v seznamu zvýhodněných zemí v rámci 
obecného režimu.

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Keith Taylor, Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Systém znamená alternativu pro země 
AKT, které si nepřejí přistoupit 
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k dohodám o hospodářském partnerství.

Or. en

Odůvodnění

Z různých důvodů nehodlají některé země AKT uzavřít dohody o hospodářském partnerství 
a neměly by k tomuto být nuceny pod hrozbou vyloučení ze stávajícího systému.

Pozměňovací návrh 35
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Regionální integrace je důležitým 
nástrojem trvale udržitelného rozvoje 
a dobrým odrazovým můstkem k začlenění 
se do multilaterálního obchodního 
režimu. Je důležité, aby úsilí nejméně 
rozvinutých zemí o regionální integraci 
nebylo podkopáváno zaváděním různých 
režimů přístupu na trh jejich důležitých 
obchodních partnerů, a to ani opatřeními, 
která souvisejí s pravidly původu. 
Rozvojové země a nejméně rozvinuté 
země, které společně budují regionální 
hospodářské bloky, sdílejí stejné 
rozvojové, obchodní a finanční potřeby. 
Z toho důvodu by rozvojové země, které 
patří k nejméně rozvinutému regionu ve 
smyslu celní unie nebo oblasti volného 
obchodu, v níž většina členů patří do 
kategorie nejméně rozvinutých zemí a kde 
se všichni členové mezi sebou zavázali 
k vytvoření celní unie, měly rovněž 
využívat stejného zvláštního režimu pro 
nejméně rozvinuté země.

Or. en
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Odůvodnění

Tento nový bod odůvodnění vysvětluje zavedení pojmu nejméně rozvinuté regiony a umožní 
zemím v těchto regionech využívat stejný režim jako nejméně rozvinuté země.

Pozměňovací návrh 36
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté 
země by měl i nadále umožňovat bezcelní 
přístup na trh Evropské unie pro produkty 
pocházející z nejméně rozvinutých zemí, 
jak jsou uznány a klasifikovány Organizací 
spojených národů, s výjimkou obchodu se
zbraněmi. Pro zemi, která již není 
Organizací spojených národů klasifikována 
jako nejméně rozvinutá, by mělo být 
zavedeno přechodné období s cílem zmírnit 
veškeré nepříznivé dopady způsobené 
odnětím celních preferencí poskytovaných 
v rámci tohoto režimu. Celní preference 
v rámci zvláštního režimu pro nejméně 
rozvinuté země by měly být i nadále 
poskytovány nejméně rozvinutým zemím, 
které využívají jiný preferenční režim 
přístupu na trh v Evropské unii.

(15) Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté 
země a nejméně rozvinuté regiony by měl 
i nadále umožňovat bezcelní a bezkvótový
přístup na trh Evropské unie pro produkty 
pocházející z nejméně rozvinutých zemí, 
jak jsou uznány a klasifikovány Organizací 
spojených národů, nebo ze zemí patřících 
k nejméně rozvinutým regionům, 
s výjimkou obchodu se zbraněmi. Pro 
zemi, která již není Organizací spojených 
národů klasifikována jako nejméně 
rozvinutá nebo která dříve patřila 
k nejméně rozvinutému regionu, by mělo 
být zavedeno přechodné období s cílem 
zmírnit veškeré nepříznivé dopady 
způsobené odnětím celních preferencí 
poskytovaných v rámci tohoto režimu. 
Celní preference v rámci zvláštního režimu 
pro nejméně rozvinuté země a nejméně 
rozvinuté regiony by měly být i nadále 
poskytovány nejméně rozvinutým zemím, 
které využívají jiný preferenční režim 
přístupu na trh v Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod  odůvodnění je třeba přizpůsobit tomu, že nový bod odůvodnění 14a zavádí do 
systému nejméně rozvinuté regiony. 



PE480.597v01-00 14/109 AM\889586CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 37
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V zájmu podpory příslušné 
produkce výrobků, které jsou způsobilé 
pro preferenční sazební zacházení, by 
měla regionální kumulace pravidel 
původu platit také pro nejméně rozvinuté 
regiony, v nichž mají jednotlivé státy 
totožná pravidla původu. Nejméně 
rozvinuté regiony by neměly být  
z regionální kumulace nijak vyloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Regionální kumulace pravidel původu je důležitým rozvojovým nástrojem, neboť umožňuje 
vyšší stupně specializace jednotlivých členských zemí a dovoluje jim účinně využívat 
přednostní přístup na trh.

Pozměňovací návrh 38
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Kumulace původu je důležitým 
ulehčením, které zemím se stejnými 
pravidly původu umožní spolupracovat na 
produkci výrobků, které jsou způsobilé 
pro preferenční sazební zacházení. 
Zahrnuje dvoustrannou kumulaci, 
kumulaci s Norskem, Švýcarskem nebo 
Tureckem, regionální kumulaci 
a rozšířenou kumulaci. Regionální 
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kumulace by se měla vztahovat na 
nejméně rozvinuté regiony. Nejméně 
rozvinuté regiony by neměly být 
z regionální kumulace nijak vyloučeny. 
Země, které patří k některému nejméně 
rozvinutému regionu, by měly mít 
možnost dále těžit z kumulace se státy, 
které jsou partnerskými zeměmi dohod 
o volném obchodu uzavřenými EU.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla původu jsou velmi důležitá, aby státům umožnila účinně využívat přednostní přístup 
na trh. Má-li být poskytnutý přednostní přístup účinný, měla by být kumulace původu 
nabídnuta nejméně rozvinutým regionům.

Pozměňovací návrh 39
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Takové sazební snížení by mělo být 
dostatečně přitažlivé, aby podněcovalo 
hospodářské subjekty k využívání 
možností, které systém nabízí. Všeobecné 
snížení valorických cel by proto mělo 
paušálně činit 3,5 procentního bodu celní 
sazby podle „doložky nejvyšších výhod“, 
zatímco u textilu a textilního zboží by se 
cla měla snížit o 20 %. Specifická cla by 
měla být snížena o 30 %. Pokud je 
stanoveno minimální clo, toto minimální 
clo by se neukládalo.

(19) Takové sazební snížení by mělo být 
dostatečně přitažlivé, aby podněcovalo 
hospodářské subjekty k využívání 
možností, které systém nabízí. Všeobecné 
snížení valorických cel by proto mělo 
paušálně činit 5,5 procentního bodu celní 
sazby podle „doložky nejvyšších výhod“, 
zatímco u textilu a textilního zboží by se 
cla měla snížit o 25 %. Specifická cla by 
měla být snížena o 30 %. Pokud je 
stanoveno minimální clo, toto minimální 
clo by se neukládalo.

Or. en

Odůvodnění

Malé snížení navržené Komisí znamená další administrativní zátěž při podávání žádostí 
o preference, což často převáží její přínos. Navýšení na 5,5 procentního bodu nebo 25 % 
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u textilu, by zvýšilo hodnotu preferencí pro rozvojové země, a vyplatilo se jim tak o preferenci 
žádat.

Pozměňovací návrh 40
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Takové sazební snížení by mělo být 
dostatečně přitažlivé, aby podněcovalo 
hospodářské subjekty k využívání 
možností, které systém nabízí. Všeobecné 
snížení valorických cel by proto mělo 
paušálně činit 3,5 procentního bodu celní 
sazby podle „doložky nejvyšších výhod“, 
zatímco u textilu a textilního zboží by se 
cla měla snížit o 20 %. Specifická cla by 
měla být snížena o 30 %. Pokud je 
stanoveno minimální clo, toto minimální 
clo by se neukládalo.

(19) Takové sazební snížení by mělo být 
dostatečně přitažlivé, aby podněcovalo 
hospodářské subjekty k využívání 
možností, které systém nabízí. Všeobecné 
snížení valorických cel by proto mělo 
paušálně činit 3 procentní body celní sazby 
podle „doložky nejvyšších výhod“, zatímco 
u textilu a textilního zboží by se cla měla 
snížit o 20 %. Specifická cla by měla být 
snížena o 30 %. Pokud je stanoveno 
minimální clo, toto minimální clo by se 
neukládalo.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Takové sazební snížení by mělo být 
dostatečně přitažlivé, aby podněcovalo 
hospodářské subjekty k využívání 
možností, které systém nabízí. Všeobecné 
snížení valorických cel by proto mělo 
paušálně činit 3,5 procentního bodu celní 
sazby podle „doložky nejvyšších výhod“, 
zatímco u textilu a textilního zboží by se 
cla měla snížit o 20 %. Specifická cla by 
měla být snížena o 30 %. Pokud je 

(19) Takové sazební snížení by mělo být 
dostatečně přitažlivé, aby podněcovalo 
hospodářské subjekty k využívání 
možností, které systém nabízí. Všeobecné 
snížení valorických cel by proto mělo 
paušálně činit 3 procentní body celní sazby 
podle „doložky nejvyšších výhod“, zatímco 
u textilu a textilního zboží by se cla měla 
snížit o 20 %. Specifická cla by měla být 
snížena o 30 %. Pokud je stanoveno 
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stanoveno minimální clo, toto minimální 
clo by se neukládalo.

minimální clo, toto minimální clo by se 
neukládalo.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zvláštní režim pro nejméně rozvinuté 
země.

c) zvláštní režim pro nejméně rozvinuté 
země a nejméně rozvinuté regiony.

Or. en

Odůvodnění

Regionální integrace je pro nejméně rozvinuté země velmi důležitá. Všeobecný systém 
preferencí by neměl v regionech, kde je většina členů tvořena nejméně rozvinutými zeměmi, 
zavádět různé režimy přístupu na trh. Tento pozměňovací návrh nabízí nejméně rozvinutým 
regionům stejné postavení jako nejméně rozvinutým zemím.

Pozměňovací návrh 43
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu 
EBA“ rozumějí země zvýhodněné v rámci 
zvláštního pobídkového režimu pro 
nejméně rozvinuté země, které jsou 
uvedeny v příloze IV;

e) „zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu 
EBA“ rozumějí země zvýhodněné v rámci 
zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté 
země a nejméně rozvinuté regiony, které 
jsou uvedeny v příloze IV;



PE480.597v01-00 18/109 AM\889586CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Termín „pobídkový“ byl použit chybně, neboť se vztahuje na režim GSP+. Regionální 
integrace je pro nejméně rozvinuté země velmi důležitá. Všeobecný systém preferencí by 
neměl v regionech, kde je většina členů tvořena nejméně rozvinutými zeměmi, zavádět různé 
režimy přístupu na trh. Tento pozměňovací návrh upravuje definici „zemí zvýhodněných 
v rámci režimu EBA“ v návaznosti na nejméně rozvinuté regiony.

Pozměňovací návrh 44
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „nejméně rozvinutým regionem“ 
rozumí celní unii nebo oblast volného 
obchodu, v níž je většina členů tvořena 
nejméně rozvinutými zeměmi a kde se 
všichni členové mezi sebou zavázali 
k vytvoření celní unie pomocí právně 
závazného nástroje, který stanovuje 
časové lhůty pro provádění.

Or. en

Odůvodnění

Regionální integrace je pro nejméně rozvinuté země velmi důležitá. Všeobecný systém 
preferencí by neměl v regionech, kde je většina členů tvořena nejméně rozvinutými zeměmi, 
zavádět různé režimy přístupu na trh. Proto by měl být zvláštní režim pro nejméně rozvinuté 
země rozšířen na „nejméně rozvinuté regiony“. Tento pojem je třeba přidat k definicím.

Pozměňovací návrh 45
Paweł Zalewski

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „třídou systému GSP“ rozumí třída 
uvedená v příloze V a stanovená na 
základě tříd kapitol společného celního 
sazebníku;

i) „třídou systému GSP“ rozumí třída 
uvedená v příloze V a v příloze IX
a stanovená na základě tříd kapitol 
společného celního sazebníku;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými příjmy;

Or. en

Odůvodnění

Řada zemí s vyššími středními příjmy je zranitelná a měla by nadále využívat celních 
preferencí poskytovaných v rámci všeobecného preferenčního režimu.

Pozměňovací návrh 47
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
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s vysokými nebo vyššími středními příjmy; s vysokými příjmy;

Or. es

Odůvodnění

Los países de renta media-alta son un grupo de países excesivamente heterogéneo. Muchos 
tienen economías aún vulnerables y que podrían sufrir un serio perjuicio con la retirada de 
las preferencias comerciales del SPG. Debe evitarse la salida indiscriminada de este grupo 
de países, quedando únicamente excluidos del sistema aquellos de renta media-alta que se 
encuentren suficientemente integrados en el comercio mundial y por tanto puedan prescindir 
de la ayuda que les otorga el SPG. El criterio elegido (cuota de exportaciones) es objetivo, 
transparente, fiable, aceptado a nivel internacional y utilizado por la OMC.

Pozměňovací návrh 48
David Martin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během dvou po sobě následujících 
let před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

Or. de
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Odůvodnění

Světová banka potřebuje více času ke klasifikaci zemí vzhledem k potřebnému sběru údajů 
a jejich zpracování.

Pozměňovací návrh 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během dvou po sobě následujících 
let před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy 
a nepodílela se na objemu světového 
vývozu zboží více než jedním procentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy 
a podle indexu lidského rozvoje 
nedosahuje velmi vysoké ani vysoké 
úrovně lidského rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Paweł Zalewski

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy 
a nepodílela se na objemu světového 
vývozu zboží více než jedním procentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy 
a nepodílela se na objemu světového 
vývozu zboží více než jedním procentem;
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Or. en

Odůvodnění

Vložení zvláštního kritéria, které souvisí se stupněm zapojení do světového obchodu. Pro tento 
výpočet budou použity oficiální údaje Světové obchodní organizace o předních vývozcích na 
světovém trhu se zbožím (mimo obchod v EU).

Pozměňovací návrh 55
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy 
a nepodílela se na objemu světového 
vývozu zboží více než jedním procentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy, 
a nepodílela se na objemu světového 
vývozu zboží více než jedním procentem;

Or. en

Odůvodnění

Ze systému všeobecných preferencí by měly být vyloučeny velké rozvíjející se ekonomiky, které 
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jsou již dobře zapojeny do světového obchodu: nejen proto, že nepotřebují zvláštní celní 
preference k podpoře svého rozvoje, ale také proto, že by pravděpodobně konkurovaly 
chudším ekonomikám širokým sortimentem výrobků, a tudíž by získaly veškeré výhody 
systému všeobecných preferencí. Navzdory existenci mechanismu odstupňování se začlenění 
ekonomik s velkým objemem obchodu do systému všeobecných preferencí zdá být nelogické.

Pozměňovací návrh 57
Tokia Saïfi, Franck Proust, Mário David, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy 
a nepodílela se na objemu světového 
vývozu zboží více než jedním procentem;

Or. en

Odůvodnění

The GSP scheme should, from the outset, exclude from its scope large emerging economies 
that are already well integrated into world trade: not only do they not need specific tariff 
preferences to support their growth and development, but also they are likely to compete with 
poorer economies for a wide range of products, thus capturing all the benefits of GSP 
preferences. We also strongly believe that this is a matter of credibility for the GSP scheme: 
despite the existence of the graduation mechanism, the inclusion in the GSP of major trading 
economies, whereas secondary trading countries are excluded, looks quite illogical. To this 
end “major trading economies” defined as those countries whose exports represent more 
than 1% of world exports should not benefit from the GSP.

Pozměňovací návrh 58
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací zvýhodněných zemí 
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zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

zařazena Světovou bankou mezi země 
s vyššími středními příjmy a nepodílela se 
na objemu světového vývozu zboží více než 
jedním procentem;

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Emilio Menéndez del Valle

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými nebo vyššími středními příjmy;

a) není během tří po sobě následujících let 
před aktualizací zvýhodněných zemí 
zařazena Světovou bankou mezi země 
s vysokými příjmy a nepodílela se na 
objemu světového vývozu zboží více než 
jedním procentem;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nebo
není během tří po sobě následujících let 
bezprostředně před aktualizací seznamu 
zvýhodněných zemí zařazena Světovou 
bankou mezi země s vyššími středními 
příjmy a je považována za zranitelnou, jak 
stanovuje příloha VII. Zranitelnost 
odkazuje na nedostatečnou diverzifikaci
a nedostatečné začlenění do 
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mezinárodního obchodního systému;

Or. en

Odůvodnění

Kombinací kritéria příjmů a kritéria zranitelnosti vznikne vhodnější nástroj, díky němuž se 
přínosy systému všeobecných preferencí zaměří na země, které to nejvíce potřebují.

Pozměňovací návrh 61
David Martin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) není během tří po sobě následujících 
let bezprostředně před aktualizací 
seznamu zvýhodněných zemí zařazena 
Světovou bankou mezi země s vyššími 
středními příjmy a hodnota dovážených 
výrobků do Evropské unie ze sedmi 
největších tříd systému všeobecných 
preferencí, jak je stanovuje příloha V, 
nepřesahuje hranici 95 % v hodnotě 
jejího celkového objemu dovezených 
výrobků do Evropské unie uvedených 
v příloze V jako průměr během 
předchozích tří po sobě následujících let;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se 
nevztahuje na nejméně rozvinuté země.

2. Ustanovení odst. 1 písm. b) se 
nevztahuje na nejméně rozvinuté země ani 
na nejméně rozvinuté regiony.

Or. en

Odůvodnění

Regionální integrace je pro nejméně rozvinuté země velmi důležitá. Všeobecný systém 
preferencí by neměl v regionech, kde je většina členů tvořena nejméně rozvinutými zeměmi, 
zavádět různé režimy přístupu na trh. Proto by měl být zvláštní režim pro nejméně rozvinuté 
země rozšířen na „nejméně rozvinuté regiony“ a do článků, které zmiňují nejméně rozvinuté 
země, je třeba vložit pojem „nejméně rozvinuté regiony“.

Pozměňovací návrh 63
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí o odstranění zvýhodněné 
země ze seznamu zemí zvýhodněných 
v rámci systému GSP v souladu
s odstavcem 3 a na základě čl. 4 odst. 1 
písm. a) se použije od jednoho roku ode 
dne vstupu dotyčného rozhodnutí 
v platnost;

a) rozhodnutí o odstranění zvýhodněné 
země ze seznamu zemí zvýhodněných 
v rámci systému GSP v souladu 
s odstavcem 3 a na základě čl. 4 odst. 1 
písm. a) a aa) se použije postupně 
v průběhu šesti let;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba omezit potenciální negativní dopad odstupňování tím, že budou zajištěna vhodná 
přechodná období, aby měli potenciálně dotčení výrobci dostatek času přizpůsobit se novým 
podmínkám.
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Pozměňovací návrh 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí o odstranění zvýhodněné 
země ze seznamu zemí zvýhodněných 
v rámci systému GSP v souladu 
s odstavcem 3 a na základě čl. 4 odst. 1 
písm. a) se použije od jednoho roku ode 
dne vstupu dotyčného rozhodnutí 
v platnost;

a) rozhodnutí o odstranění zvýhodněné 
země ze seznamu zemí zvýhodněných 
v rámci systému GSP v souladu 
s odstavcem 3 a na základě čl. 4 odst. 1 
písm. a) se použije od šesti měsíců ode dne 
vstupu dotyčného rozhodnutí v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhodnutí o odstranění zvýhodněné 
země ze seznamu zemí zvýhodněných 
v rámci systému GSP v souladu 
s odstavcem 3 a na základě čl. 4 odst. 1 
písm. a) se použije od jednoho roku ode 
dne vstupu dotyčného rozhodnutí 
v platnost;

a) rozhodnutí o odstranění zvýhodněné 
země ze seznamu zemí zvýhodněných 
v rámci systému GSP v souladu 
s odstavcem 3 a na základě čl. 4 odst. 1 
písm. a) se použije od devíti měsíců ode 
dne vstupu dotyčného rozhodnutí 
v platnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
20 %.

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 5,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
25 %.

Or. en

Odůvodnění

Malé snížení navržené Komisí znamená další administrativní zátěž při podávání žádostí 
o preference, což často převáží její přínos. Navýšení na 5,5 procentního bodu nebo 25 % 
u textilu, by zvýšilo hodnotu preferencí pro rozvojové země, a vyplatilo se jim tak o preferenci 
žádat.

Pozměňovací návrh 67
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
20 %.

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
15 %.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby zvláštní motivační opatření pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí 
veřejných byla přitažlivější. Z tohoto důvodu by snížení pro hedvábí, vlnu, bavlnu, textilní 
vlákna a určitý sortiment textilu a koberců ze zemí, které neratifikovaly a neuplatňují 
příslušné úmluvy OSN, mělo být upraveno z 20 % na 15 %. Nejméně rozvinuté země by 
z tohoto měly mít také užitek.
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Pozměňovací návrh 68
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
20 %.

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3 procentní body. U produktů třídy XI a) 
a XI b) GSP toto snížení činí 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
20 %.

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3 procentní body. U produktů třídy XI a) 
a XI b) GSP toto snížení činí 20 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Vital Moreira

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valorická cla společného celního 2. Valorická cla společného celního 



AM\889586CS.doc 31/109 PE480.597v01-00

CS

sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
20 %.

sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3 procentní body. U produktů třídy XI a) 
a XI b) GSP toto snížení činí 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Paweł Zalewski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
20 %.

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3 procentní body. U produktů třídy XI a) 
a XI b) GSP toto snížení činí 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
20 %.

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3 procentní body. U produktů třídy XI a) 
a XI b) GSP toto snížení činí 20 %.

Or. en
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Odůvodnění

Posouzení dopadu odhalilo nevyužitý potenciál nařízení o systému všeobecných preferencí, 
který spočívá v možnosti poskytnout nejméně rozvinutým zemím a malým a zranitelným zemím 
větší příležitost pro vývoz. Pozměňovací návrh zamýšlí rozšířit preference ve prospěch zemí 
zvýhodněných v rámci režimů EBA a GSP+.

Pozměňovací návrh 73
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3,5 procentního bodu. U produktů 
třídy XI a) a XI b) GSP toto snížení činí 
20 %.

2. Valorická cla společného celního 
sazebníku na produkty uvedené v příloze V 
jako citlivé produkty se snižují 
o 3 procentní body. U produktů třídy XI a) 
a XI b) GSP toto snížení činí 20 %.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na významný přínos, který může plynout z obchodu, by mělo být základním cílem 
nového nařízení o systému všeobecných preferencí plné začlenění malých a zranitelných 
ekonomik (a především nejméně rozvinutých zemí) do světového obchodu. Pozměňovací návrh 
zamýšlí rozšířit preference ve prospěch zemí zvýhodněných v rámci režimů EBA a GSP+  
a současně zachovat vysoký stupeň velkorysosti vůči vyspělejším rozvojovým zemím.

Pozměňovací návrh 74
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
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pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3,5 procentního bodu, platí tato 
preferenční cla i nadále.

pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3 procentní body, platí tato preferenční cla 
i nadále.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3,5 procentního bodu, platí tato 
preferenční cla i nadále.

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3 procentní body, platí tato preferenční cla 
i nadále.

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Vital Moreira

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3,5 procentního bodu, platí tato 
preferenční cla i nadále.

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3 procentní body, platí tato preferenční cla 
i nadále.
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Or. en

Pozměňovací návrh 77
Paweł Zalewski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3,5 procentního bodu, platí tato 
preferenční cla i nadále.

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3 procentní body, platí tato preferenční cla 
i nadále.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3,5 procentního bodu, platí tato 
preferenční cla i nadále.

3. Pokud sazby preferenčních cel 
vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení 
(ES) č. 732/2008 o valorických clech 
společného celního sazebníku platné v den 
vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 
pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku sazební snížení vyšší než 
3 procentní body, platí tato preferenční cla 
i nadále.

Or. en
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Odůvodnění

Posouzení dopadu odhalilo nevyužitý potenciál nařízení o systému všeobecných preferencí, 
který spočívá v možnosti poskytnout nejméně rozvinutým zemím a malým a zranitelným zemím 
větší příležitost pro vývoz. Pozměňovací návrh zamýšlí rozšířit preference ve prospěch zemí 
zvýhodněných v rámci režimů EBA a GSP+. 

Pozměňovací návrh 79
Vital Moreira, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní preference uvedené v článku 7 se 
pozastavují v případě produktů 
pocházejících ze země zvýhodněné v rámci 
systému GSP a patřících do určité třídy 
systému GSP, když průměrná hodnota 
těchto produktů dovážených do Evropské 
unie z dotyčné země zvýhodněné v rámci 
systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě 
jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

1. Celní preference uvedené v článcích 7
a 12 se pozastavují v případě určité třídy 
produktů pocházejících ze zvýhodněné
země, když průměrná hodnota těchto 
produktů dovážených do Evropské unie 
z dotyčné země přesahuje po dobu tří po 
sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní preference uvedené v článku 7 se 
pozastavují v případě produktů 
pocházejících ze země zvýhodněné v rámci 
systému GSP a patřících do určité třídy 
systému GSP, když průměrná hodnota 

1. Celní preference uvedené v článcích 7 
a 9 se pozastavují v případě určité třídy 
produktů pocházejících ze zvýhodněné
země, když průměrná hodnota těchto 
produktů dovážených do Evropské unie 
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těchto produktů dovážených do Evropské 
unie z dotyčné země zvýhodněné v rámci
systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě 
jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

z dotyčné země přesahuje po dobu tří po 
sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Paweł Zalewski

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní preference uvedené v článku 7 se 
pozastavují v případě produktů 
pocházejících ze země zvýhodněné v rámci 
systému GSP a patřících do určité třídy 
systému GSP, když průměrná hodnota 
těchto produktů dovážených do Evropské 
unie z dotyčné země zvýhodněné v rámci 
systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě 
jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

1. Celní preference uvedené v článcích 7 
a 9 se pozastavují v případě produktů 
pocházejících ze země zvýhodněné v rámci 
systému GSP a patřících do určité třídy 
systému GSP, když průměrná hodnota 
těchto produktů dovážených do Evropské 
unie z dotyčné země zvýhodněné v rámci 
systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě 
jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní preference uvedené v článku 7 se 1. Celní preference uvedené v článcích 7 
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pozastavují v případě produktů 
pocházejících ze země zvýhodněné v rámci 
systému GSP a patřících do určité třídy 
systému GSP, když průměrná hodnota 
těchto produktů dovážených do Evropské 
unie z dotyčné země zvýhodněné v rámci 
systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě 
jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

a 9 se pozastavují v případě určité třídy 
produktů pocházejících ze zvýhodněné
země, když průměrná hodnota těchto 
produktů dovážených do Evropské unie 
z dotyčné země přesahuje po dobu tří po 
sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

Or. en

Odůvodnění

Mechanismus odstupňování by se měl i nadále vztahovat na země zvýhodněné v rámci režimu 
GSP+.

Pozměňovací návrh 83
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní preference uvedené v článku 7 se 
pozastavují v případě produktů 
pocházejících ze země zvýhodněné v rámci 
systému GSP a patřících do určité třídy
systému GSP, když průměrná hodnota 
těchto produktů dovážených do Evropské 
unie z dotyčné země zvýhodněné v rámci 
systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě 
jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

1. Celní preference uvedené v článcích 7 
a 12 se pozastavují v případě určité třídy 
produktů pocházejících ze zvýhodněné
země, když průměrná hodnota těchto 
produktů dovážených do Evropské unie 
z dotyčné země přesahuje po dobu tří po 
sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

Or. en
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Odůvodnění

Odstupňování je klíčovým nástrojem pro povzbuzení konkurenceschopnosti v méně 
diverzifikovaných a konkurenceschopných zemích. Komise za tímto účelem rovněž zavedla 
konkrétnějších třídy produktů, díky nimž lze mechanismus odstupňování lépe nastavit. Stanou-
li se produkty pocházející z některé zvýhodněné země konkurenceschopnými na světovém trhu, 
a přesto se na ně i nadále vztahují obchodní preference, snižují se tím možnosti méně 
konkurenceschopných příjemců pomoci na zlepšení jejich situace.

Pozměňovací návrh 84
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní preference uvedené v článku 7 se 
pozastavují v případě produktů 
pocházejících ze země zvýhodněné v rámci 
systému GSP a patřících do určité třídy 
systému GSP, když průměrná hodnota 
těchto produktů dovážených do Evropské 
unie z dotyčné země zvýhodněné v rámci 
systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě 
jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

1. Celní preference uvedené v článcích 7 
a 9 se pozastavují v případě určité třídy 
produktů pocházejících ze zvýhodněné
země, když průměrná hodnota těchto 
produktů dovážených do Evropské unie 
z dotyčné země přesahuje po dobu tří po 
sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené 
v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají 
v procentech z celkové hodnoty dovozu 
týchž produktů do Evropské unie ze všech 
zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

Or. en

Odůvodnění

Graduation shall continue to be applied also to the GSP+ beneficiary countries. Graduation 
is a key tool for competitiveness in the less diversified/competitive countries, including LDCs. 
To promote this, the Commission introduced more specific product sections, favouring a 
better targeted/more effective graduation mechanism. If products originating in a beneficiary 
country become globally competitive but continue to benefit from trade preferences, they 
hinder the possibilities of the less competitive beneficiaries to climb up the ladder. So, 
removing graduation for GSP+ would make the scheme less attractive for potential 
beneficiaries.
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Pozměňovací návrh 85
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kdykoli se příloha II změní podle 
kritérií stanovených v článku 4, Komise je 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 za 
účelem změn přílohy VI, aby došlo 
k přizpůsobení možností uvedených 
v dotyčné příloze tak, aby byla zachována 
poměrně stejná váha odstupňovaných tříd 
produktů vymezených v odstavci 1.

6. Kdykoli se příloha II změní podle 
kritérií stanovených v článku 4, Komise je 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 za 
účelem změn přílohy VI, aby došlo 
k přizpůsobení možností uvedených 
v dotyčné příloze tak, aby byla zachována 
poměrně stejná váha odstupňovaných tříd 
produktů vymezených v odstavci 1 tohoto 
článku. Komise při provádění těchto změn 
rovněž zohlední snížení celkové hodnoty 
produktů dovážených do Evropské unie ze 
všech zemí zvýhodněných v rámci systému 
GSP, k němuž došlo od poslední změny 
kvůli kumulovanému účinku uplatňování 
odstavce 1 tohoto článku a oslabení 
preferencí GSP v důsledku uzavření 
dvoustranných či mnohostranných 
obchodních dohod, jejichž smluvní 
stranou je Evropská unie.

Or. en

Odůvodnění

Dojde-li ke snížení celkové hodnoty produktů dovážených do Evropské unie ze zemí
zvýhodněných v rámci systému GSP, je nutné upravit pravidla pro odstupňování produktů. Je 
také důležité vzít v potaz odstupňování produktů a větší konkurenční tlak v důsledku dalšího 
otevření trhu na základě dvoustranných nebo mnohostranných obchodních dohod EU se 
třetími zeměmi nebo regiony.

Pozměňovací návrh 86
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené 
v příloze VIII a nejnovější závěry 
příslušných monitorovacích orgánů 
nezjistí závažné nedostatky v účinném 
provádění žádné z těchto úmluv;

b) ratifikovala a účinně provádí všechny 
úmluvy uvedené v příloze VIII;

Or. en

Odůvodnění

Je-li nejprve nutné odhalit vážné nedostatky, je laťka pro zahrnutí do systému stanovena příliš 
nízko.

Pozměňovací návrh 87
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené 
v příloze VIII a nejnovější závěry 
příslušných monitorovacích orgánů nezjistí 
závažné nedostatky v účinném provádění 
žádné z těchto úmluv;

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené 
v příloze VIII bez jakýkoli výhrad, které by 
byly v rozporu s jejich cíli a účelem, 
a pokud nejnovější závěry příslušných 
monitorovacích orgánů nezjistí závažné 
nedostatky v účinném provádění žádné 
z těchto úmluv, ani o tom neexistuje žádný 
jiný důkaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Vital Moreira, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené 
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v příloze VIII a nejnovější závěry 
příslušných monitorovacích orgánů nezjistí 
závažné nedostatky v účinném provádění 
žádné z těchto úmluv;

v příloze VIII bez jakýkoli výhrad, které by 
byly v rozporu s jejich cíli a účelem, 
a pokud nejnovější závěry příslušných 
monitorovacích orgánů nezjistí závažné 
nedostatky v účinném provádění žádné 
z těchto úmluv, ani o tom neexistuje žádný 
jiný důkaz;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené 
v příloze VIII a nejnovější závěry 
příslušných monitorovacích orgánů nezjistí 
závažné nedostatky v účinném provádění 
žádné z těchto úmluv;

b)  bez zásadních výhrad ratifikovala 
veškeré úmluvy uvedené v příloze VIII 
a nejnovější závěry příslušných 
monitorovacích orgánů nezjistí závažné 
nedostatky v účinném provádění žádné 
z těchto úmluv;

Or. en

Odůvodnění

Podmínky pro zahrnutí do režimu GSP+ zůstávají vágní, zejména pokud jde o „účinné 
provádění“ úmluv. Čl. 9 písm. b) odkazuje pouze na „závažné nedostatky“ zjištěné 
v nejnovějších závěrech příslušných monitorovacích orgánů. Neměli bychom ztrácet ze zřetele 
charakter režimu GSP+, avšak mohlo by dojít k chybnému výkladu ratifikace s výhradami, 
zejména pokud by se takové výjimky vztahovaly na podstatné prvky úmluvy.

Pozměňovací návrh 90
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené 
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v příloze VIII a nejnovější závěry 
příslušných monitorovacích orgánů nezjistí 
závažné nedostatky v účinném provádění 
žádné z těchto úmluv;

v příloze VIII bez jakýkoli výhrad, které by 
byly v rozporu s jejich cíli a účelem, 
a pokud nejnovější závěry příslušných 
monitorovacích orgánů nezjistí závažné 
nedostatky v účinném provádění žádné 
z těchto úmluv, ani o tom neexistuje žádný 
jiný důkaz;

Or. en

Odůvodnění

The conditions for the admission to the benefit of GSP+ remain vague as far as the “effective 
implementation” of the Conventions is concerned. Art. 9(b) refers to “serious failure” as 
identified by the most recent available conclusions of the relevant monitoring bodies of these 
Conventions. The EU: should carefully assess the situation before admitting a Country to the 
GSP+ namely when ratification is subject to reservations inconsistent with the objectives and 
the purposes of such Conventions and should not delegate, fully and unquestionably, to 
international, while recognised bodies, the assessment of the situation, as far as these 
Conventions are concerned.

Pozměňovací návrh 91
David Martin

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ratifikovala veškeré úmluvy uvedené 
v příloze VIII a nejnovější závěry 
příslušných monitorovacích orgánů 
nezjistí závažné nedostatky v účinném 
provádění žádné z těchto úmluv;

b) ratifikovala všechny úmluvy uvedené 
v příloze VIII;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Vital Moreira, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zrušila trest smrti.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kdykoli se příloha II změní, je Komise 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 za 
účelem změn přílohy VII, aby došlo 
k přezkoumání prahových hodnot 
zranitelnosti uvedených v příloze VII 
odst. 1 písm. b) tak, aby byla zachována 
poměrně stejná váha jako u prahové 
hodnoty zranitelnosti vypočítané v souladu 
s přílohou VII.

2. Kdykoli se příloha II změní, je Komise 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 za 
účelem změn přílohy VII, aby došlo 
k přezkoumání prahových hodnot 
zranitelnosti uvedených v příloze VII 
odst. 1 písm. b) tak, aby byla zachována 
poměrně stejná váha jako u prahové 
hodnoty zranitelnosti vypočítané v souladu 
s přílohou VII. Komise při přezkumu 
prahových hodnot zranitelnosti rovněž 
zohlední celkovou hodnotu produktů 
dovezených do Evropské unie ze všech 
zemí, které jsou zvýhodněné v rámci 
systému GSP, od posledního přezkumu 
kvůli kumulovanému účinku uplatňování 
čl. 8 odst. 1 a oslabení preferencí GSP 
v důsledku uzavření dvoustranných či 
mnohostranných obchodních dohod, 
jejichž smluvní stranou je Evropská unie.

Or. en

Odůvodnění

Dojde-li ke snížení celkové hodnoty produktů dovážených do Evropské unie ze zemí 
zvýhodněných v rámci systému GSP, je nutné upravit prahové hodnoty zranitelnosti. Je také 
důležité vzít v potaz odstupňování produktů a větší konkurenční tlak v důsledku dalšího 
otevření trhu na základě dvoustranných nebo mnohostranných obchodních dohod EU se 
třetími zeměmi nebo regiony.
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Pozměňovací návrh 94
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádající země předloží Komisi svou 
žádost v písemné podobě. V žádosti musí 
být uvedeny veškeré informace o ratifikaci 
úmluv uvedených v příloze VIII a musí 
rovněž obsahovat závazky uvedené v čl. 9 
odst. 1 písm. c), d) a e).

2. Žádající země předloží Komisi svou 
žádost v písemné podobě. V žádosti musí 
být uvedeny veškeré informace o ratifikaci 
a účinném provádění úmluv uvedených 
v příloze VIII a musí rovněž obsahovat 
závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c), d) 
a e).

Or. en

Odůvodnění

Účinné uplatňování úmluv lze zajistit pouze tehdy, jsou-li tyto úmluvy po ratifikaci skutečně 
prováděny. Postupy pro nesplnění povinnosti se obecně týkají provádění, a nikoli pouze 
ratifikace úmluv.

Pozměňovací návrh 95
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po posouzení žádosti Komise rozhodne, 
zda žádající zemi poskytne zvláštní 
pobídkový režim pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných.

4. Po posouzení žádosti Komise rozhodne, 
zda žádající zemi poskytne zvláštní 
pobídkový režim pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných.
Rozhodnutí Komise o počáteční 
způsobilosti vychází ze závěrů 



AM\889586CS.doc 45/109 PE480.597v01-00

CS

a doporučení příslušných monitorovacích 
orgánů a z veškerých informací 
poskytnutých třetími stranami, včetně 
organizací občanské 
společnosti, odborových svazů nebo 
Evropského parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti a úplnosti by měly být před přijetím jakéhokoli rozhodnutí 
zohledněny informace poskytované širokým spektrem zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 96
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Po posouzení žádosti Komise rozhodne, 
zda žádající zemi poskytne zvláštní 
pobídkový režim pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných.

4. Poté, co Komise žádost posoudí, je 
zmocněna přijímat v souladu s článkem 
36 akty v přenesené pravomoci za účelem 
sestavení seznamu v příloze III nebo jeho 
změny, aby žádající zemi poskytla zvláštní 
pobídkový režim pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných a přidala ji 
na seznam zemí zvýhodněných v rámci 
režimu GSP+.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud země zvýhodněná v rámci režimu 
GSP+ již nesplňuje podmínky uvedené 

5. Pokud země zvýhodněná v rámci režimu 
GSP+ již nesplňuje podmínky uvedené 
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v čl. 9 odst. 1 písm. a) nebo odvolá některý 
ze svých závazků uvedených v čl. 9 odst. 1 
písm. c), d) a e), bude ze seznamu zemí 
zvýhodněných v rámci režimu GSP+ 
vyloučena.

v čl. 9 odst. 1 písm. a) nebo pokud odvolá 
některý ze svých závazků uvedených 
v čl. 9 odst. 1 písm. c), d) a e), je Komise 
zmocněna přijmout v souladu s článkem 
36 akt v přenesené pravomoci za účelem 
změny přílohy III, aby tuto zemi vyloučila 
ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci 
režimu GSP+.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely odstavců 4 a 5 je Komise 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36 za 
účelem stanovení a změn přílohy III, aby 
byla určitá země zařazena do seznamu 
zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ 
nebo z něho naopak vyloučena.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise sdělí žádající zemi rozhodnutí 
přijaté podle odstavců 4 a 5. Pokud je 
žádající zemi zvláštní pobídkový režim 
poskytnut, je tato země uvědomena o dni, 
k němuž uvedené rozhodnutí vstupuje 
v platnost.

7. Komise sdělí žádající zemi rozhodnutí 
přijaté podle odstavců 4 a 5 a v Úředním 
věstníku Evropské unie zveřejní sdělení, 
v němž oznámí a zdůvodní své rozhodnutí. 
Pokud je žádající zemi zvláštní pobídkový 
režim poskytnut, je tato země uvědomena 
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o dni, k němuž uvedené rozhodnutí 
vstupuje v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Při reformě režimu GSP by se mělo usilovat i o zvýšení transparentnosti.

Pozměňovací návrh 100
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise sdělí žádající zemi rozhodnutí 
přijaté podle odstavců 4 a 5. Pokud je 
žádající zemi zvláštní pobídkový režim 
poskytnut, je tato země uvědomena o dni, 
k němuž uvedené rozhodnutí vstupuje 
v platnost.

7. Po provedení změny v příloze sdělí
Komise žádající zemi rozhodnutí přijaté 
podle odstavců 4 a 5. Pokud je žádající 
zemi zvláštní pobídkový režim poskytnut, 
je tato země uvědomena o dni, k němuž 
příslušný akt v přenesené pravomoci
vstupuje v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) stav účinného provádění všech úmluv 
uvedených v příloze VIII v každé zemi, 
která je zvýhodněná v rámci režimu 
GSP+;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při vypracování závěrů ohledně 
účinného provádění úmluv uvedených 
v příloze VIII posoudí Komise závěry 
a doporučení příslušných kontrolních 
orgánů.

4. Při vypracování závěrů ohledně 
účinného provádění úmluv uvedených 
v příloze VIII posoudí Komise závěry 
a doporučení příslušných kontrolních 
orgánů a veškeré informace poskytnuté 
třetími stranami, včetně organizací 
občanské společnosti, odborových svazů 
nebo Evropského parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování norem v oblasti sociálních věcí, životního prostředí a veřejné správy by mělo být 
monitorováno transparentněji. Organizace občanské společnosti, odborové svazy a Evropský 
parlament by měly mít možnost zapojit se do procesu monitorování a hodnocení.

Pozměňovací návrh 103
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný 
rozvoj a řádnou správu věcí veřejných se 
dočasně odejme v případě všech nebo 
některých produktů pocházejících ze země 
zvýhodněné v rámci režimu GSP+, pokud 
zvýhodněná země v praxi nedodržuje své 
závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c), d) 
a e).

1. Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný 
rozvoj a řádnou správu věcí veřejných se 
dočasně odejme v případě všech nebo 
některých produktů pocházejících ze země 
zvýhodněné v rámci režimu GSP+, pokud 
zvýhodněná země v praxi nedodržuje své 
závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c), d) 
a e) nebo pokud nespolupracuje s Komisí 
a neposkytuje jí všechny nezbytné 
informace, jak to ukládá čl. 13 odst. 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 104
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud má Komise na základě závěrů 
zprávy podle článku 14 nebo na základě 
dostupných důkazů důvodné pochybnosti, 
že určitá země zvýhodněná v rámci režimu 
GSP+ nedodržuje své závazky podle čl. 9 
odst. 1 písm. c), d) a e), přijme v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 38 
odst. 2 rozhodnutí zahájit postup 
dočasného odnětí celních preferencí 
poskytovaných v rámci zvláštního 
pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných. Komise 
o tom uvědomí Evropský parlament 
a Radu.

3. Pokud má Komise na základě závěrů 
zprávy podle článku 14 nebo na základě 
dostupných důkazů důvodné pochybnosti, 
že určitá země zvýhodněná v rámci režimu 
GSP+ nedodržuje své závazky podle čl. 9 
odst. 1 písm. c), d) a e) nebo že 
nespolupracuje s Komisí a neposkytuje jí 
všechny nezbytné informace, jak to 
ukládá čl. 13 odst. 2, přijme v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 38 
odst. 2 rozhodnutí zahájit postup 
dočasného odnětí celních preferencí 
poskytovaných v rámci zvláštního 
pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných. Komise 
o tom uvědomí Evropský parlament 
a Radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsahuje příčiny důvodných 
pochybností ohledně dodržování závazků 
přijatých dotyčnou zemí zvýhodněnou 
v rámci režimu GSP+ podle čl. 9 odst. 1 
písm. c), d) a e), jež mohou zpochybnit její 
právo nadále využívat celní preference 

a) uvádí příčiny důvodných pochybností 
ohledně dodržování závazků přijatých 
dotyčnou zemí zvýhodněnou v rámci 
režimu GSP+ podle čl. 9 odst. 1 písm. c), 
d) a e) nebo ohledně požadované 
spolupráce s Komisí a poskytování všech 
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poskytované v rámci zvláštního 
pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných, a dále

nezbytných informací, jak to ukládá čl. 13 
odst. 2, jež mohou zpochybnit její právo 
nadále využívat celní preference 
poskytované v rámci zvláštního 
pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných,  a dále

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise si vyžádá veškeré informace, 
které považuje za nezbytné, mimo jiné 
například včetně závěrů a doporučení 
příslušných kontrolních orgánů. Při 
vypracování svých závěrů Komise posoudí 
všechny náležité informace.

6. Komise si vyžádá veškeré informace, 
které považuje za nezbytné, mimo jiné 
závěry a doporučení příslušných 
kontrolních orgánů a veškeré informace 
poskytnuté třetími stranami, včetně 
organizací občanské společnosti, 
odborových svazů nebo Evropského 
parlamentu. Při vypracování svých závěrů 
Komise posoudí všechny náležité 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování norem v oblasti sociálních věcí, životního prostředí a veřejné správy by mělo být 
monitorováno transparentněji.  Organizace občanské společnosti, odborové svazy a Evropský 
parlament by měly mít možnost zapojit se do procesu monitorování a hodnocení.

Pozměňovací návrh 107
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud Komise usoudí, že příslušná 
zjištění neodůvodňují dočasné odnětí, 
přijme v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 38 odst. 2 rozhodnutí 
ukončit postup dočasného odnětí.

8. Pokud Komise usoudí, že příslušná 
zjištění neodůvodňují dočasné odnětí, 
přijme v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 38 odst. 2 rozhodnutí 
ukončit postup dočasného odnětí. Toto 
rozhodnutí musí být podložené získanými 
důkazy a musí být neprodleně zveřejněno.

Or. en

Odůvodnění

Při reformě režimu GSP by se mělo usilovat i o zvýšení transparentnosti.

Pozměňovací návrh 108
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Pokud se Komise rozhodne pro 
dočasné odnětí, vstoupí toto rozhodnutí 
v platnost šest měsíců po dni jeho přijetí.

10. Pokud se Komise rozhodne pro 
dočasné odnětí, vstoupí toto rozhodnutí 
v platnost šest měsíců po vstupu 
příslušného aktu v přenesené pravomoci
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1



PE480.597v01-00 52/109 AM\889586CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise shledá, že důvody pro 
dočasné odnětí celních preferencí uvedené 
v čl. 15 odst. 1 již neplatí, obnoví celní 
preference poskytované v rámci zvláštního 
pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných. Za tímto 
účelem je Komise zmocněna v souladu 
s článkem 36 přijímat akty v přenesené 
pravomoci ke změně přílohy III.

Pokud Komise shledá, že důvody pro 
dočasné odnětí celních preferencí uvedené 
v čl. 15 odst. 1 již neplatí, je zmocněna 
přijímat v souladu s článkem 36 akty 
v přenesené pravomoci za účelem změny 
přílohy III, aby obnovila celní preference 

poskytované v rámci zvláštního 
pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Způsobilá země uvedená v příloze I 
využívá celní preference poskytované 
v rámci zvláštního režimu pro nejméně 
rozvinuté země uvedeného v čl. 1 odst. 2 
písm. c), pokud je dotyčná země zařazena 
Organizací spojených národů mezi 
nejméně rozvinuté země.

1. Způsobilá země uvedená v příloze 
I využívá celní preference poskytované 
v rámci zvláštního režimu pro nejméně 
rozvinuté země a regiony uvedeného v čl. 
1 odst. 2 písm. c), pokud ji Organizace 
spojených národů zařadila mezi nejméně 
rozvinuté země nebo pokud leží 
v některém z nejméně rozvinutých 
regionů.

Or. en

Odůvodnění

Pro nejméně rozvinuté země je velmi důležitá regionální integrace. Všeobecný systém 
preferencí by neměl v regionech, které jsou převážně tvořeny nejméně rozvinutými zeměmi, 
zavádět různé režimy přístupu na trh. Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země by proto měl 
být rozšířen na „nejméně rozvinuté regiony“ a toto slovní spojení by mělo být vloženo do 
všech článků, které zmiňují nejméně rozvinuté země.
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Pozměňovací návrh 111
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Způsobilá země uvedená v příloze I 
využívá celní preference poskytované 
v rámci zvláštního režimu pro nejméně 
rozvinuté země uvedeného v čl. 1 odst. 2 
písm. c), pokud je dotyčná země zařazena 
Organizací spojených národů mezi 
nejméně rozvinuté země.

1. Způsobilá země uvedená v příloze 
I využívá celní preference poskytované 
v rámci zvláštního režimu pro nejméně 
rozvinuté země a regiony uvedeného v čl. 
1 odst. 2 písm. c), pokud je dotyčná země 
zařazena Organizací spojených národů 
mezi nejméně rozvinuté země nebo pokud 
leží v některém z nejméně rozvinutých 
regionů.

Or. en

Odůvodnění

Pro nejméně rozvinuté země je velmi důležitá regionální integrace. Všeobecný systém 
preferencí by neměl v regionech, které jsou převážně tvořeny nejméně rozvinutými zeměmi, 
zavádět různé režimy přístupu na trh. Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země by proto měl 
být rozšířen na „nejméně rozvinuté regiony“ a toto slovní spojení by mělo být vloženo do 
všech článků, které zmiňují nejméně rozvinuté země.

Pozměňovací návrh 112
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Celní preference poskytované v rámci 
zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté 
země a regiony nejsou určeny způsobilým 
zemím, jejichž celkový vývoz produktů 
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překračuje podle údajů, které uvádí 
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj 
(UNIDO) ve zprávě o průmyslovém 
rozvoji, tři po sobě jdoucí roky 700 USD 
na hlavu. 

Or. en

Odůvodnění

Pro nejméně rozvinuté země je velmi důležitá regionální integrace. Všeobecný systém 
preferencí by neměl v regionech, které jsou převážně tvořeny nejméně rozvinutými zeměmi, 
zavádět různé režimy přístupu na trh. Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země by proto měl 
být rozšířen na „nejméně rozvinuté regiony“ a toto slovní spojení by mělo být vloženo do 
všech článků, které zmiňují nejméně rozvinuté země.

Pozměňovací návrh 113
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise tento seznam průběžně 
přezkoumává na základě nejnovějších 
dostupných údajů. Pokud země 
zvýhodněná v rámci režimu EBA již 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, 
je rozhodnutím Komise vyloučena ze 
seznamu zemí zvýhodněných v rámci 
režimu EBA po přechodném období tří let 
ode dne přijetí příslušného rozhodnutí
Komise.

Komise tento seznam průběžně 
přezkoumává na základě nejnovějších
dostupných údajů. Pokud země 
zvýhodněná v rámci režimu EBA již 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, 
je Komise zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 36 akty v přenesené pravomoci 
za účelem změny přílohy IV, aby dotčenou 
zemi vyloučila ze seznamu zemí 
zvýhodněných v rámci režimu EBA po 
přechodném období tří let ode dne vstupu 
příslušného aktu v přenesené pravomoci
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Elisabeth Köstinger



AM\889586CS.doc 55/109 PE480.597v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise tento seznam průběžně 
přezkoumává na základě nejnovějších 
dostupných údajů. Pokud země 
zvýhodněná v rámci režimu EBA již 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, 
je rozhodnutím Komise vyloučena ze 
seznamu zemí zvýhodněných v rámci 
režimu EBA po přechodném období tří let 
ode dne přijetí příslušného rozhodnutí 
Komise.

Komise tento seznam průběžně 
přezkoumává na základě nejnovějších 
dostupných údajů. Pokud země 
zvýhodněná v rámci režimu EBA již 
nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1, 
je rozhodnutím Komise vyloučena ze 
seznamu zemí zvýhodněných v rámci 
režimu EBA po přechodném období 
alespoň tří let ode dne přijetí příslušného 
rozhodnutí Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 2 druhého pododstavce je 
Komise zmocněna v souladu s článkem 36 
přijímat akty v přenesené pravomoci ke 
změně přílohy IV.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Keith Taylor, Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závažné a systematické porušování 
zásad stanovených v úmluvách uvedených 
v příloze VIII části A;

a) závažné porušování zásad stanovených 
v úmluvách uvedených v příloze VIII 
části A;
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Or. en

Odůvodnění

Je velmi obtížné stanovit obecně přijatelnou definici „systematického” porušování. V zájmu 
jednoznačnosti by proto toto slovo nemělo být použito.

Pozměňovací návrh 117
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) závažné a systematické používání 
nekalých obchodních praktik včetně 
praktik negativně ovlivňujících dodávky 
surovin, které mají negativní dopad na 
výrobní odvětví Unie a které zvýhodněná 
země neřeší. V případě nekalých obchodní 
praktik, zakázaných nebo postižitelných 
podle dohod WTO, je použití tohoto 
článku založeno na předchozím 
rozhodnutí příslušného orgánu WTO 
v tomto smyslu;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Systém GSP nesmí klást podmínky v oblasti hospodářské politiky. Je třeba plně respektovat 
právo rozvojových zemí na regulaci trhu se surovinami ve svém veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh 118
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) závažné a systematické používání 
nekalých obchodních praktik včetně 

d) používání závažných nekalých 
obchodních praktik, které mají negativní 
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praktik negativně ovlivňujících dodávky 
surovin, které mají negativní dopad na 
výrobní odvětví Unie a které zvýhodněná 
země neřeší. V případě nekalých obchodní 
praktik, zakázaných nebo postižitelných 
podle dohod WTO, je použití tohoto článku 
založeno na předchozím rozhodnutí 
příslušného orgánu WTO v tomto smyslu;

dopad na výrobní odvětví Unie a které 
zvýhodněná země neřeší. V případě 
nekalých obchodní praktik, zakázaných 
nebo postižitelných podle dohod WTO, je 
použití tohoto článku založeno na 
předchozím rozhodnutí příslušného orgánu 
WTO v tomto smyslu;

Or. en

Odůvodnění

Rozvojové země, které využívají obchodní preference EU, by měly mít právo používat své 
suroviny k vlastnímu rozvoji.

Pozměňovací návrh 119
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) závažné a systematické používání 
nekalých obchodních praktik včetně 
praktik negativně ovlivňujících dodávky 
surovin, které mají negativní dopad na 
výrobní odvětví Unie a které zvýhodněná 
země neřeší. V případě nekalých obchodní 
praktik, zakázaných nebo postižitelných 
podle dohod WTO, je použití tohoto článku 
založeno na předchozím rozhodnutí 
příslušného orgánu WTO v tomto smyslu;

d) závažné a systematické používání 
nekalých obchodních praktik včetně 
praktik negativně ovlivňujících dodávky 
surovin, které mají negativní dopad na 
výrobce v Unii a které zvýhodněná země 
neřeší. V případě nekalých obchodní 
praktik, zakázaných nebo postižitelných 
podle dohod WTO, je použití tohoto článku 
založeno na předchozím rozhodnutí 
příslušného orgánu WTO v tomto smyslu;

Or. en

Odůvodnění

Spojení „výrobní odvětví Unie“ nahrazeno odkazem na „výrobce v Unii“ (v souladu 
s ochrannou doložkou).

Pozměňovací návrh 120
Helmut Scholz
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) závažné a systematické narušování cílů 
regionálních rybářských organizací nebo 
jakýchkoli mezinárodních ujednání, jichž 
je Evropská unie účastníkem a jež se týkají 
zachování a řízení rybolovných zdrojů.

e) závažné narušování cílů regionálních 
rybářských organizací nebo jakýchkoli 
mezinárodních ujednání, jichž je Evropská 
unie účastníkem a jež se týkají zachování 
a řízení rybolovných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Předchozí zkušenosti ukazují, že může být obtížné dokázat, že k závažnému narušování 
docházelo rovněž systematicky, a proto takové jednání zůstalo nepotrestáno. Touto změnou se 
má zajistit, aby ze závažného narušování cílů byly od nynějška vyvozovány patřičné důsledky.

Pozměňovací návrh 121
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) závažné a systematické narušování cílů 
regionálních rybářských organizací nebo 
jakýchkoli mezinárodních ujednání, jichž 
je Evropská unie účastníkem a jež se týkají 
zachování a řízení rybolovných zdrojů.

e) závažné narušování cílů regionálních 
rybářských organizací nebo jakýchkoli 
mezinárodních ujednání, jichž je Evropská 
unie účastníkem a jež se týkají zachování 
a řízení rybolovných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi obtížné stanovit obecně přijatelnou definici „systematického” narušování. V zájmu 
jednoznačnosti by tudíž toto slovo nemělo být použito.

Pozměňovací návrh 122
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) v souvislosti s ochranou zvířat vážné 
porušení nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 
ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 
usmrcování a/nebo nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 
o ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana zvířat je součástí politik EU.

Pozměňovací návrh 123
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) v souvislosti s ochranou zvířat vážné 
porušení nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 
ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 
usmrcování a/nebo nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 
o ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana zvířat je součástí politik EU.

Pozměňovací návrh 124
Catherine Bearder
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) v souvislosti s ochranou zvířat vážné 
porušení nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 
ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 
usmrcování a/nebo nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 
o ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zohledňuje informace 
poskytnuté Evropským parlamentem či 
jinou třetí stranou, včetně odborových 
svazů nebo organizací občanské 
společnosti, o údajném porušení čl. 19 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší transparentnosti by měl mít široký okruh zúčastněných stran možnost 
poskytovat informace.

Pozměňovací návrh 126
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
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za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Rozhodnutí ve smyslu odstavců 9 
a 10 musí být podložená získanými důkazy 
a neprodleně zveřejněna.

Or. en

Odůvodnění

Ve všech fázích procesu je nutné zajistit transparentnost.

Pozměňovací návrh 127
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Pokud se Komise rozhodne pro 
dočasné odnětí, vstoupí toto rozhodnutí 
v platnost šest měsíců po dni jeho přijetí.

11. Pokud se Komise rozhodne pro 
dočasné odnětí, vstoupí toto rozhodnutí 
v platnost šest měsíců po vstupu 
příslušného aktu v přenesené pravomoci
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud Komise shledá, že důvody pro 
dočasné odnětí celních preferencí 
uvedených v čl. 19 odst. 1 již neplatí, 

Pokud Komise shledá, že důvody pro 
dočasné odnětí celních preferencí uvedené 
v čl. 19 odst. 1 již neplatí, je zmocněna 
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obnoví celní preference poskytované 
v rámci preferenčních režimů uvedených 
v čl. 1 odst. 2. Za tímto účelem je Komise
zmocněna v souladu s článkem 36 přijímat 
akty v přenesené pravomoci ke změně 
příslušné z příloh II, III a IV.

v souladu s článkem 36 přijímat akty 
v přenesené pravomoci za účelem změny 
příslušné z příloh II, III a IV, aby obnovila
celní preference poskytované v rámci 
preferenčních režimů uvedených v čl. 1 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Trvání dočasného odnětí nepřekročí šest 
měsíců. Na konci této doby Komise 
rozhodne v souladu s postupem pro 
naléhavé případy uvedeným v čl. 38 odst. 4 
buď dočasné odnětí zrušit, nebo prodloužit 
dobu jeho trvání.

6. Trvání dočasného odnětí nepřekročí šest 
měsíců. Nejpozději na konci této doby 
Komise rozhodne v souladu s postupem 
pro naléhavé případy uvedeným v čl. 38 
odst. 4 buď dočasné odnětí zrušit, nebo 
prodloužit dobu jeho trvání.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36 za účelem stanovení 
pravidel přijímání obecných 
bezpečnostních opatření zejména 
s ohledem na lhůty, práva zúčastněných 
stran, důvěrnou povahu informací, 

4. Pravidla přijímání obecných 
bezpečnostních opatření zejména 
s ohledem na lhůty, práva zúčastněných 
stran, důvěrnou povahu informací, 
zveřejňování, inspekce na místě 
a přezkumy se stanoví řádným 
legislativním postupem.
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zveřejňování, inspekce na místě 
a přezkum.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro přijímání bezpečnostních opatření stanoví spoluzákonodárci. Není nutné tuto 
pravomoc přenášet na Komisi.

Pozměňovací návrh 131
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Šetření včetně procesních kroků 
uvedených v článcích 25, 26 a 27 se ukončí 
do dvanácti měsíců od jeho zahájení.

4. Šetření včetně procesních kroků 
uvedených v článcích 25, 26 a 27 se ukončí 
do osmi měsíců od jeho zahájení.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Šetření včetně procesních kroků 
uvedených v článcích 25, 26 a 27 se ukončí 
do dvanácti měsíců od jeho zahájení.

4. Šetření včetně procesních kroků 
uvedených v článcích 25, 26 a 27 se ukončí 
do šesti měsíců od jeho zahájení. Ve 
výjimečných případech, jako je např. 
nebývale velký počet zúčastněných stran 
nebo složitá situace na trhu, lze tuto lhůtu 
prodloužit o další tři měsíce. Komise všem 
zúčastněným stranám oznámí prodloužení 
lhůty a důvody, které ji vedly k tomuto 
kroku.

Or. es
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Odůvodnění

Dvanáctiměsíční lhůta je příliš dlouhá. Mnohem vhodnější je stanovit šestiměsíční lhůtu 
s možností jejího prodloužení o tři měsíce ve výjimečných případech.

Pozměňovací návrh 133
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných naléhavých 
případech týkajících se zhoršování 
hospodářské a/nebo finanční situace 
výrobců v Evropské unii, jejichž náprava 
by byla obtížná, je Komise oprávněna 
přijmout okamžitě použitelné prováděcí 
akty v souladu s postupem pro naléhavé 
případy podle čl. 38 odst. 4 za účelem 
obnovení běžných cel společného celního 
sazebníku na období až 12 měsíců.

V řádně odůvodněných naléhavých 
případech týkajících se zhoršování 
hospodářské a/nebo finanční situace 
výrobců v Evropské unii a v případech, 
kdy prodlevy v provádění prozatímních 
bezpečnostních opatření mohou způsobit 
škody, jejichž náprava by byla obtížná, je 
Komise oprávněna přijmout okamžitě 
použitelné prováděcí akty v souladu 
s postupem pro naléhavé případy podle 
čl. 38 odst. 4 za účelem obnovení běžných 
cel společného celního sazebníku na 
období až 12 měsíců.

Or. es

Pozměňovací návrh 134
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud z konečného zjištění skutkového 
stavu vyplývá, že podmínky stanovené 
v čl. 22 odst. 1 nejsou splněny, rozhodne 
Komise o ukončení šetření a dalším 
postupu v souladu s přezkumným řízením
podle čl. 38 odst. 3. Toto rozhodnutí bude 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 

Pokud z konečného zjištění skutkového 
stavu vyplývá, že podmínky stanovené 
v čl. 22 odst. 1 nejsou splněny, rozhodne 
Komise o ukončení šetření a dalším 
postupu v souladu s poradním postupem
podle čl. 38 odst. 2. Toto rozhodnutí bude 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 
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unie. Šetření se považuje za zastavené, 
jestliže v období stanoveném v čl. 24 odst. 
4 není zveřejněno žádné rozhodnutí, 
a případná naléhavá preventivní opatření 
automaticky zanikají.

unie. Šetření se považuje za zastavené, 
jestliže v období stanoveném v čl. 24 odst. 
4 není zveřejněno žádné rozhodnutí, 
a případná naléhavá preventivní opatření 
automaticky zanikají.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčena ustanovení oddílu I 
této kapitoly, dne 1. ledna každého roku 
Komise z vlastního podnětu a v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 38 
odst. 2 zruší celní preference uvedené 
v článcích 7 a 13 pro produkty zařazené ve 
třídě 11 b) systému GSP nebo pro produkty 
spadající pod kódy kombinované 
nomenklatury 22071000, 22072000, 
29091910, 38140090, 38200000 a 
38249097, pokud tyto dovážené produkty 
uvedené v příloze V respektive IX 
pocházejí ze zvýhodněné země a:

1. Aniž jsou dotčena ustanovení oddílu I 
této kapitoly, dne 1. ledna každého roku 
Komise z vlastního podnětu a v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 38 
odst. 2 zruší celní preference uvedené 
v článcích 7 a 12 pro produkty zařazené ve 
třídách 11 a) a 11 b) systému GSP nebo 
pro produkty spadající pod kódy 
kombinované nomenklatury 22071000, 
22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 a 38249097, pokud tyto 
dovážené produkty uvedené v příloze V 
respektive IX pocházejí ze zvýhodněné 
země a:

Or. it

Pozměňovací návrh 136
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vzrostou nejméně o 15 % množstevních 
(objemových) ve srovnání s předchozím 
kalendářním rokem nebo

a) ) vzrostou nejméně o 10 %
množstevních (objemových) ve srovnání 
s předchozím kalendářním rokem nebo
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o

Or. it

Pozměňovací návrh 137
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vzrostou nejméně o 15 % množstevních 
(objemových) ve srovnání s předchozím 
kalendářním rokem nebo

a) vzrostou nejméně o 12,5 %
množstevních (objemových) ve srovnání 
s předchozím kalendářním rokem nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Vital Moreira

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vzrostou nejméně o 15 % množstevních 
(objemových) ve srovnání s předchozím 
kalendářním rokem nebo

a) vzrostou nejméně o 12,5 %
množstevních (objemových) ve srovnání 
s předchozím kalendářním rokem nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Paweł Zalewski

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vzrostou nejméně o 15 % množstevních 
(objemových) ve srovnání s předchozím 

a) vzrostou nejméně o 12,5 %
množstevních (objemových) ve srovnání 
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kalendářním rokem nebo s předchozím kalendářním rokem nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vzrostou nejméně o 15 % množstevních 
(objemových) ve srovnání s předchozím 
kalendářním rokem nebo

a) vzrostou nejméně o 12,5 %
množstevních (objemových) ve srovnání 
s předchozím kalendářním rokem nebo

Or. en

Odůvodnění

Roční nárůst objemu dovezených produktů o 15 % by evropskému průmyslu zasadil ránu, 
z níž by se těžko vzpamatovával i pomocí bezpečnostních opatření.

Pozměňovací návrh 141
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vzrostou nejméně o 15 % množstevních 
(objemových) ve srovnání s předchozím 
kalendářním rokem nebo

a) vzrostou nejméně o 12,5 %
množstevních (objemových) ve srovnání 
s předchozím kalendářním rokem nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vzrostou nejméně o 15 % množstevních 
(objemových) ve srovnání s předchozím 
kalendářním rokem nebo

a) vzrostou nejméně o 12,5 %
množstevních (objemových) ve srovnání 
s předchozím kalendářním rokem nebo

Or. en

Odůvodnění

Nárůst objemu dovozu o 15 % během jednoho roku je velmi vysoký. Dovoz v tomto rozsahu by 
průmyslu v EU zasadil ránu, z níž by se těžko vzpamatovával i pomocí bezpečnostních 
opatření.

Pozměňovací návrh 143
Mário David

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vzrostou nejméně o 15 % množstevních 
(objemových) ve srovnání s předchozím 
kalendářním rokem nebo

a) vzrostou nejméně o 12,5 %
množstevních (objemových) ve srovnání 
s předchozím kalendářním rokem nebo

Or. en

Odůvodnění

Nárůst objemu dovozu o 15 % během jednoho roku považujeme za příliš vysoký. Dovoz 
v takovém rozsahu by poškodil průmysl v EU do té míry, že by se z toho těžko vzpamatovával 
i pomocí bezpečnostních opatření.

Pozměňovací návrh 144
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě produktů zařazených ve třídě
11 b) systému GSP překročí podíl uvedený 

b) v případě produktů zařazených ve 
třídách 11 a) a 11 b) systému GSP 
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v příloze VI odst. 2 z hodnoty dovozu 
produktů třídy 11 b) do Evropské unie ze 
všech zemí a území uvedených v příloze I
během kteréhokoli období dvanácti měsíců.

překročí podíl uvedený v příloze VI odst. 2 
z hodnoty dovozu produktů tříd 11 a) 
a 11 b) do Evropské unie ze všech zemí 
a území uvedených v příloze II během 
kteréhokoli období dvanácti měsíců.

Or. it

Pozměňovací návrh 145
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 6 %.

Or. it

Pozměňovací návrh 146
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž průměrný podíl na dovozu 
produktů uvedených v příloze V 
respektive IX do Evropské unie 
nepřesahuje 8 % celkové hodnoty těchto 
produktů dovážených do Evropské unie ze 
všech zemí zvýhodněných v rámci systému 
GSP po dobu tří po sobě jdoucích let.

Or. es
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Odůvodnění

Z návrhu Komise není zřejmé, zda pro výpočet procentuálního podílu má jako základ sloužit 
celkový objem produktů dovážených do EU nebo pouze objem dovozu v rámci preferenčního 
režimu podle platného nařízení.

Pozměňovací návrh 147
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 6 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Vital Moreira

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 6 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Paweł Zalewski
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 6 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 4 %.

Or. en

Odůvodnění

Kritérium stanovené na 8 % představuje značně vysoký podíl dovozu Evropské unie, na nějž 
se vztahuje systém, a je uplatňováno pouze na několik klíčových dovážených produktů. 
Ochranná doložka by měla být posílena snížením tohoto podílu z 8 na 4 %.

Pozměňovací návrh 151
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
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země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 4 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v čl. 29 odst. 1 nepřesahuje 
6 % celkového dovozu týchž produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Kritérium stanovené na 8 % představuje značně vysoký podíl dovozu Evropské unie, na nějž 
se vztahuje systém, a je uplatňováno pouze na několik klíčových dovážených produktů. 
Ochranná doložka by měla být posílena snížením tohoto podílu z 8 na 6 %. Tento 
pozměňovací návrh má rovněž vyjasnit, že podmínky pro uplatnění ochranných ustanovení na 
konkrétní produkty by měly být vázány na objektivní problémy způsobené těmito produkty, 
nikoli celosvětovými obchodními trendy, které zahrnují zboží, které nemá s těmito problémy 
nic společného.

Pozměňovací návrh 153
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 

2. Odstavec 1 se nevztahuje na země 
zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na 
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země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 8 %.

země, jejichž podíl na dovozu produktů 
uvedených v příloze V respektive IX do 
Evropské unie nepřesahuje 6 %.

Or. en

Odůvodnění

Ochranná doložka se neuplatňuje na země, jejichž podíl na dovozu produktů uvedených 
v příloze V respektive IX do Evropské unie nepřesahuje 8 %. Zvláštní ochranné ustanovení se 
proto týká pouze dovozu několika druhů zboží. Podle našeho názoru není nutné ochrannou 
doložku posilovat a rozšiřovat tak spektrum zemí či produktů snižováním prahu stanoveného 
v čl. 29 odst. 2 z osmi na šest procent.

Pozměňovací návrh 154
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Rozvojová země, která je součástí 
nejméně rozvinutého regionu, se považuje 
za „zvýhodněnou zemi“ ve smyslu čl. 67 
písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2454/93.

Or. en

Odůvodnění

Regionální integrace je pro nejméně rozvinuté země velmi důležitá.

Pozměňovací návrh 155
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Za nejméně rozvinutý region se 
považuje regionální sdružení ve smyslu čl. 
67 písm. k) nařízení Rady (EHS) č. 
2454/93.

Or. en

Odůvodnění

Všeobecný systém preferencí by neměl v regionech, kde je většina členů tvořena nejméně 
rozvinutými zeměmi, zavádět různé režimy přístupu na trh a různá pravidla pro kumulaci 
původu. Proto by měl být zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země rozšířen na „nejméně 
rozvinuté regiony“ a v těchto regionech by měla být povolena kumulace původu.

Pozměňovací návrh 156
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytnou Komisi každý 
měsíc podrobné údaje o množstvích 
a hodnotě produktů propuštěných do 
volného oběhu v rámci celních preferencí, 
a to nejpozději do tří měsíců od dotyčného 
propuštění.

5. Členské státy poskytnou Komisi každý 
měsíc podrobné údaje o množstvích 
a hodnotě produktů propuštěných do 
volného oběhu v rámci celních preferencí, 
a to nejpozději do tří měsíců od dotyčného 
propuštění. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu obsahující tyto 
údaje.

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Emilio Menéndez del Valle

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytnou Komisi každý 
měsíc podrobné údaje o množstvích 
a hodnotě produktů propuštěných do 
volného oběhu v rámci celních preferencí, 
a to nejpozději do tří měsíců od dotyčného 
propuštění.

5. Členské státy poskytnou Komisi každý 
měsíc podrobné údaje o množstvích 
a hodnotě produktů propuštěných do 
volného oběhu v rámci celních preferencí, 
a to nejpozději do tří měsíců od dotyčného 
propuštění. Komise s využitím těchto 
údajů předkládá každé tři měsíce zprávu 
Evropskému parlamentu a členským 
státům.

Or. es

Pozměňovací návrh 158
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19, 20 a 22 platí na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19 a 20 platí na dobu neurčitou ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení textu změně čl. 22 odst. 4.

Pozměňovací návrh 159
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
odstavce 2 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament a Rada nevysloví ve 
lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě žádné 
námitky nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
odstavce 2 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament a Rada nevysloví ve 
lhůtě šesti měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě žádné 
námitky nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Daniel Caspary

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
odstavce 2 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament a Rada nevysloví ve 
lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě žádné 
námitky nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
odstavce 2 vstoupí v platnost, pouze pokud 
Evropský parlament a Rada nevysloví ve 
lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě žádné 
námitky nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty Komisi 
informují, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o čtyři měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost
bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti 
nim není vyslovena námitka podle 
odstavce 2. V oznámení aktu přijatého 
podle tohoto článku Evropskému 
parlamentu a Radě se uvedou důvody 
použití postupu pro naléhavé případy.

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost dva 
měsíce poté, co byly oznámeny 
Evropskému parlamentu a Radě, pokud 
proti nim není vyslovena námitka podle 
odstavce 2. V oznámení aktu přijatého 
podle tohoto článku Evropskému 
parlamentu a Radě se uvedou důvody 
použití postupu pro naléhavé případy.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo k nejasnostem a komplikacím, které by poškozovaly partnerské země 
i evropské dovozce, měly by akty v přenesené pravomoci vstupovat v platnost až poté, co bude 
jasné, že EP ani Rada nevznesly námitku.

Pozměňovací návrh 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 
spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 
spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé dva roky předloží Komise Radě 1. Komise předkládá Evropskému 
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a Evropskému parlamentu zprávu 
o účincích systému za období posledních 
dvou let a všech preferenčních režimů 
uvedených v čl. 1 odst. 2.

parlamentu a Radě výroční zprávu 
o uplatňování a provádění tohoto nařízení.
Tato zpráva se zabývá všemi preferenčními 
režimy uvedenými v čl. 1 odst. 2 včetně 
povinností týkajících se překážek obchodu 
a obsahuje shrnutí statistik a vývoje 
obchodu se zvýhodněnými zeměmi 
a územími.

2. Výbor pro všeobecné celní preference 
a Evropský parlament posoudí na základě 
této zprávy účinky systému. Evropský 
parlament může pozvat Komisi na 
schůzi příslušného výboru, aby přednesla 
a vysvětlila veškeré otázky související 
s uplatňováním tohoto nařízení.
3. Komise tuto zprávu zveřejní nejpozději 
do šesti měsíců poté, co byla předložena 
Výboru pro všeobecné celní preference 
a Evropskému parlamentu.

Or. es

Odůvodnění

Je důležité, aby v nařízení byla jasně stanovena povinnost podávat Evropskému parlamentu 
a Radě zprávy.

Pozměňovací návrh 164
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento systém je použitelný po dobu 
osmi let ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Keith Taylor

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/
necitlivost

S-1a 02 0208 90 70 Žabí stehýnka N

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/
necitlivost

S-1a 02 vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výroba žabích stehýnek je nechvalně proslulá svou krutostí a neměla by mít status necitlivého 
zboží osvobozeného od cla.

Pozměňovací návrh 166
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitli
vost

S-1a 02 0208 90 70 Žabí stehýnka N

Pozměňovací návrh
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Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitli
vost

S-1a 02 0208 90 70 Žabí stehýnka C

Or. en

Odůvodnění

Výroba žabích stehýnek je nechvalně proslulá svou krutostí a neměla by mít status necitlivého 
zboží osvobozeného od cla.

Pozměňovací návrh 167
Vital Moreira

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/n
ecitlivost

S-1b 03 Ex Kapitola 3
Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů 
podpoložky 0301 10 90

S

S-2a 06 ex Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, 
kořeny a podobné; řezané květiny 
a okrasná zeleň, kromě produktů 
podpoložky 0604 91 40

S

S-6a 29 ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-
, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, 
kromě produktu podpoložky 
2905 45 00 a kromě produktů 
podpoložky 2905 43 00 a položky 
2905 44

S

S-11b 62 Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než 
pletené nebo háčkované S

S-12a 64 Kapitola 64 Obuv, kamaše a podobné výrobky; 
části a součásti těchto výrobků S

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitliv
ost
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S-1b 03 Ex Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů 
podpoložek 0301 10 90, 0304 29 01,
0306 13 50, 0306 13 80 a 0307 59 
10

S

S-2a 06 ex Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, 
kořeny a podobné; řezané květiny 
a okrasná zeleň, kromě produktů 
podpoložek 0604 91 40, 0602 10 90 
a 0603 11 00

S

S-6a 29 ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-
, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, 
kromě produktu podpoložky 2905 
45 00 a kromě produktů podpoložek 
2905 11 00, 2905 43 00 a položky 
2905 44

S

S-11b 62 Kapitola 62
Oděvy a oděvní doplňky, jiné než 
pletené nebo háčkované kromě 
produktů podpoložky 6212 10 90

S

S-12a 64 Kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; 
části a součásti těchto výrobků 
kromě produktů podpoložek 6403 
99 96 a 6403 99 98

S

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Paweł Zalewski

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/n
ecitlivost

Ex Kapitola 3
Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů 
podpoložky 0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Živé mořské okrasné ryby NS

ex Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, 
kořeny a podobné; řezané květiny 
a okrasná zeleň, kromě produktů 
podpoložky 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Větve jehličnanů, čerstvé NS

S-6a 29
ex 2905 Acyklické alkoholy a jejich halogen-

, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, 
kromě produktu podpoložky 

S
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2905 45 00 a kromě produktů 
podpoložky 2905 43 00 a položky 
2905 44

29054500 Glycerol NS

S-11b 62 Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než 
pletené nebo háčkované S

S-12a 64 Kapitola 64 Obuv, kamaše a podobné výrobky; 
části a součásti těchto výrobků

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitliv
ost

S-1b 03 Ex Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů 
podpoložek 0301 10 90, 0304 29 01,
0306 13 50, 0306 13 80 a 0307 59 
10

S

0301 10 90 Živé mořské okrasné ryby NS

S-2a 06 ex Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, 
kořeny a podobné; řezané květiny 
a okrasná zeleň, kromě produktů 
podpoložek 0604 91 40, 0602 10 90 
a 0603 11 00

S

0604 91 40 Větve jehličnanů, čerstvé NS

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-
, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, 
kromě produktu podpoložky 
2905 45 00 a kromě produktů 
podpoložek 2505 11 00, 2905 43 00 
a položky 2905 44

S
S-6a 29

29054500 Glycerol NS

S-11b 62 Kapitola 62
Oděvy a oděvní doplňky, jiné než 
pletené nebo háčkované kromě 
produktů podpoložky 6212 10 90

S

S-12a 64 Kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; 
části a součásti těchto výrobků 
kromě produktů podpoložek 6403 
99 96 a 6403 99 98

Or. en

Odůvodnění

The impact assessment has revealed that there is untapped potential in the GSP Regulation to 
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increase export opportunities for the LDCs by reducing direct competition between GSP and 
EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to exclude from 
Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the preference 
margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, preference margin 
guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This exercise aims at 
identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the GSP countries.

Pozměňovací návrh 169
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/n
ecitlivost

Ex Kapitola 3
Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů podpoložky 
0301 10 90

S
S-1b 03

0301 10 90 Živé mořské okrasné ryby NS

ex Kapitola 6
Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny 
a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň, 
kromě produktů podpoložky 0604 91 40

S
S-2a 06

0604 91 40 Větve jehličnanů, čerstvé NS

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitliv
ost

Ex Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů podpoložek 
0301 10 90, 0304 29 01, 0306 13 50, 0306 
13 80 a 0307 59 10

S
S-1b 03

0301 10 90 Živé mořské okrasné ryby NS

S-2a 06 ex Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, 
kořeny a podobné; řezané květiny 
a okrasná zeleň, kromě produktů 
podpoložek 0604 91 40, 0602 10 90 
a 0603 11 00

S

0604 91 40 Větve jehličnanů, čerstvé NS

Or. en
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Odůvodnění

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries.

Pozměňovací návrh 170
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/n
ecitlivost

S-2a 06 ex Kapitola
6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, 
kořeny a podobné; řezané květiny 
a okrasná zeleň, kromě produktů 
podpoložky 0604 91 40

C

S-4b 18 Kapitola 18 Kakao a kakaové přípravky C

S-4c 24 Kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové 
náhražky C

S-6a 38 ex Kapitola
39

Plasty a výrobky z nich, kromě 
produktů čísel 3901, 3902, 3903 
a 3904, podpoložek 3906 10 00 
a 3907 10 00, položek 3907 60 
a 3907 99, čísel 3908 a 3920 
a podpoložek 3921 90 19 
a 3923 21 00

N

S-11a 52 Kapitola 52 Bavlna C

S-11b 61
Kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené 

nebo háčkované C

S-16 85 ex Kapitola
85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení 
a jejich části a součásti; přístroje pro 
záznam a reprodukci zvuku, přístroje 
pro záznam a reprodukci televizního 
obrazu a zvuku a části, součásti 
a příslušenství těchto přístrojů, 

N
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kromě produktů podpoložek 
8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 
8517 70 19, položek 8519 20, 
8519 30, podpoložek 8519 81 11 až 
8519 81 45, 8519 81 85 
a 8519 89 11 až 8519 89 19, čísel 
8521, 8525 a 8527, položek 8528 49, 
8528 59 a 8528 69 až 8528 72, čísla 
8529 a položek 8540 11 a 8540 12

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitliv
ost

ex Kapitola 6 Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny 
a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň, 
kromě produktů podpoložek 0603 12 00 a
0604 91 40

CS-2a 06

0603 12 00 Čerstvé řezané karafiáty a poupata na 
kytice nebo k okrasným účelům

N

ex Kapitola 18 Kakao a kakaové přípravky kromě 
produktů podpoložky 1804 00 00

CS-4b 18

1804 00 00 Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový 
olej

N

ex Kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové náhražky 
kromě produktů podpoložky 2401 10 60

CS-4c 24

2401 10 60 Tabák orientálního typu sušený při 
denním světle (sun-cured), 
neodřapíkovaný

N

S-6a 38 ex Kapitola 39 Plasty a výrobky z nich, kromě produktů 
čísel 3901, 3902, 3903 a 3904, podpoložek 
3906 10 00 a 3907 10 00, položek 3907 60 
80 a 3907 99, čísel 3908 a 3920 
a podpoložek 3921 90 19 a 3923 21 00

N

ex Kapitola 52 Bavlna kromě produktů podpoložky 
5205 12 00;

CS-11a 52

5205 12 00 Jednoduchá bavlněná příze, 
z nečesaných vláken, obsahující 85 % 
hmotnostních nebo více bavlny a 
o délkové hmotnosti nižší než 714,29 
decitex, ne však nižší než 232,56 decitex 
(metrické číslo převyšující 14, avšak 
nepřesahující 43) (kromě šicích nití 
a příze upravených pro drobný prodej)

N

S-11b 61 ex Kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo C
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háčkované kromě produktů podpoložek 
6107 11 00, 6108 21 00 a 6108 22 00

6107 11 00 Pánské nebo chlapecké slipy a spodky 
z bavlny pletené nebo háčkované

N

6108 21 00 Dámské nebo dívčí kalhotky z bavlny 
pletené nebo háčkované

N

6108 22 00 Dámské nebo dívčí kalhotky ze 
syntetických vláken pletené nebo 
háčkované

N

S-16 85 ex Kapitola 85 Elektrické stroje, přístroje a zařízení 
a jejich části a součásti; přístroje pro 
záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro 
záznam a reprodukci televizního obrazu 
a zvuku a části, součásti a příslušenství 
těchto přístrojů, kromě produktů 
podpoložek 8516 50 00, 8517 69 39, 
8517 70 15, 8517 70 19, položek 8519 20, 
8519 30, podpoložek 8519 81 11 až 
8519 81 45, 8519 81 85 a 8519 89 11 až 
8519 89 19, čísel 8521 10, 8525 a 8527, 
položek 8528 49, 8528 59 a 8528 69 až 
8528 72, čísla 8529 a položek 8540 11 
a 8540 12

N

Or. en

Odůvodnění

Je možné rozšířit jak šíři, tak hloubku spektra produktů. Tím by se zvýšil rozvojový potenciál 
a hodnota preferencí, které mohou využívat rozvojové země. Tyto produkty byly zvoleny proto, 
aby se zamezilo negativním dopadům nejméně rozvinutých zemí a průmyslu EU.

Pozměňovací návrh 171
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka 

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/ne
citlivost

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistácie, čerstvé nebo sušené, též bez 
skořápky nebo vyloupané N

S-2b 07 08 0802 90 50 Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené, též bez 
skořápky nebo vyloupané N

S-2b 07 08 0805 40 00 Grapefruity, včetně pomel (šedoků), čerstvé 
nebo sušené N
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Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/ne
citlivost

S-2b 07 08 0802 50 00 Pistácie, čerstvé nebo sušené, též bez 
skořápky nebo vyloupané C

S-2b 07 08 0802 90 50 Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené, též bez 
skořápky nebo vyloupané C

S-2b 07 08 0805 40 00 Grapefruity, včetně pomel (šedoků), čerstvé 
nebo sušené C

Or. en

Odůvodnění

Prospěch z této změny budou mít výrobci v Řecku, na Kypru, v Itálii a Španělsku. Postiženy 
budou země GSP Čína a Írán.

Pozměňovací návrh 172
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka 

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/n
ecitlivost

S-2c 09 09 0901 12 00 Nepražená káva, dekofeinovaná C

S-2c 09 09 0901 21 00 Pražená káva, s kofeinem C

S-2c 09 09 0901 22 00 Pražená káva, dekofeinovaná C

S-2c 09 09 0901 90 90 Kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem 
kávy C

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/n
ecitlivost

S-2c 09 09 0901 12 00 Nepražená káva, dekofeinovaná N

S-2c 09 09 0901 21 00 Pražená káva, s kofeinem N
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S-2c 09 09 0901 22 00 Pražená káva, dekofeinovaná N

S-2c 09 09 0901 90 90 Kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem 
kávy N

Or. en

Odůvodnění

Tato změna by vedla k tomu, že by významné země, v nichž se vyrábí káva, mohly kávu též 
zpracovávat – místo aby se káva zpracovávala v Evropě – a tím zvyšovat přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 173
Catherine Bearder

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží
Citlivost
/necitliv
ost

S-4b 18 Kapitola 18 Kakao a kakaové přípravky C

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitl
ivost

ex Kapitola 18 Kakao a kakaové přípravky kromě produktů 
podpoložky 1804 00 00 C

S-4b 18
1804 00 00 Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej N

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost
/necitliv
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ost

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, 
nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktu 
podpoložky 2905 45 00 a kromě produktů 
podpoložky 2905 43 00 a položky 2905 44

C
S-6a 29

2905 45 00 Glycerol N

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necit
livost

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, 
nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktu 
podpoložky 2905 45 00 a kromě produktů 
podpoložek 2505 11 00, 2905 43 00 a položky 
2905 44

C
S-6a 29

2905 45 00 Glycerol N

Or. en

Odůvodnění

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries. 

Pozměňovací návrh 175
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka 

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží
Citlivost
/necitliv
ost

S-11b 62 Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené C
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nebo háčkované

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitl
ivost

S-11b 62 Kapitola 62
Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené 
nebo háčkované kromě produktů podpoložky 
6212 10 90

C

Or. en

Odůvodnění

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries. 

Pozměňovací návrh 176
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží
Citlivost
/necitliv
ost

S-12a 64 Kapitola 64 Obuv, kamaše a podobné výrobky; části 
a součásti těchto výrobků C

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitl
ivost

S-12a 64 Kapitola 64
Obuv, kamaše a podobné výrobky; části 
a součásti těchto výrobků kromě produktů 
podpoložek 6403 99 96 a 6403 99 98

C

Or. en
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Odůvodnění

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between 
GSP and EBA beneficiaries on key LDCs export to the EU. The amendment proposes to 
exclude from Annex V the first 10 tariff lines exported from EBA beneficiaries for which the 
preference margin (GSP-EBA) is less then 6% (one can assume that for higher values, 
preference margin guarantees sufficient competitive advantages for EBA beneficiaries). This 
exercise aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from 
the GSP countries. 

Pozměňovací návrh 177
Keith Taylor

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitl
ivost

S-16 84 ex Kapitola 84 jejich části a součásti, kromě produktů 
podpoložek 8401 10 00 a 8407 21 10

N

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/necitl
ivost

S-16 vypouští se vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto produkty jsou ve skutečnosti vysoce citlivé.

Pozměňovací návrh 178
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Příloha V – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/n
ecitlivost
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S-16 84 ex Kapitola 84 jejich části a součásti, kromě produktů 
podpoložek 8401 10 00 a 8407 21 10 N

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží Citlivost/n
ecitlivost

S-16 84 ex Kapitola 84 jejich části a součásti, kromě produktů 
podpoložek 8401 10 00 a 8407 21 10 C

Or. en

Odůvodnění

Tyto produkty jsou ve skutečnosti vysoce citlivé.

Pozměňovací návrh 179
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Příloha V – nové znění

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kód KN Popis zboží Citlivost/necitlivo
st

280519 Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin jiné než sodík a vápník N

280530 Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo 
vzájemně legované N

281820 Oxid hlinitý (jiný než umělý korund) N

780199 Netvářené (surové) olovo jiné než rafinované, neuvedené v 78.01 N

810194 Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a prutů získaných prostým 
slinováním N

810411 Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních 
hořčíku N

810419 Netvářený (surový) hořčík (kromě 8104 11) N

810720 Netvářené (surové) kadmium; prášek N

810820 Netvářený (surový) titan; prášek N

810830 Titanový odpad a šrot N

(Produkty, které se mají přidat - tabulka ukazuje, jak budou přidané produkty uvedeny 
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v příloze)

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je ze systému vyřazeno mnoho ekonomicky konkurenceschopnějších zemí, 
je zde prostor pro rozšíření rozsahu produktů, na které se systém vztahuje, čímž se zvýší jeho 
rozvojový potenciál. Při rozšiřování rozsahu produktů je samozřejmě třeba dbát na to, aby 
vybrané produkty měly pro země, které v systému zůstávají, nezanedbatelnou hodnotu, a nebyl 
přitom poškozen průmysl nejméně rozvinutých zemí a EU. 

Pozměňovací návrh 180
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Příloha V – nové znění

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kód KN Popis zboží Citlivost/necitliv
ost

020422 Kusy skopového masa nevykostěné, čerstvé nebo chlazené N

020423 Skopové maso (kromě jehněčího), čerstvé nebo chlazené, vykostěné N

020430 Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené N

020442 Kusy skopového masa nevykostěné, zmrazené N

020443 Kusy skopového masa vykostěné, zmrazené N

081120
Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený 
rybíz a angrešt, nevařené nebo vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též 
s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

N

100190 Pšenice kromě pšenice tvrdé; sourež N

100300 Ječmen N

100700 Zrna čiroku N

110819 Škroby (kromě 110811–110814) N

160239 přípravky a masové konzervy z kohoutů a slepic položky 0105 (kromě 
krocanů/krůt a kohoutů/slepic druhu Gallus domesticus) N

230310 Škrobárenské a podobné zbytky, též ve tvaru pelet N

280519 Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin jiné než sodík a vápník N

280530 Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo 
vzájemně legované N
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281820 Oxid hlinitý (jiný než umělý korund) N

310221 Síran amonný N

310240 Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými 
anorganickými nehnojivými látkami N

310250 Dusičnan sodný N

310260 Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného N

320120 Mimózový výtažek N

510531 Jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané, z kašmírských koz N

780199 Netvářené (surové) olovo jiné než rafinované, neuvedené v 78.01 N

810194 Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a prutů získaných prostým 
slinováním N

810411 Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních 
hořčíku N

810419 Netvářený (surový) hořčík (kromě 8104 11) N

810720 Netvářené (surové) kadmium; prášek N

810820 Netvářený (surový) titan; prášek N

810830 Titanový odpad a šrot N

(Produkty, které se mají přidat - tabulka ukazuje, jak budou přidané produkty uvedeny 
v příloze)

Or. en

Odůvodnění

Je možné rozšířit jak šíři, tak hloubku spektra produktů. Tím by se zvýšil rozvojový potenciál 
a hodnota preferencí dostupných rozvojovým zemím. Tyto produkty byly zvoleny proto, aby se 
zamezilo negativním dopadům nejméně rozvinutých zemí a průmyslu EU.

Pozměňovací návrh 181
Vital Moreira

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ustanovení článku 8 se použijí, když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 17,5 %.

1. Ustanovení článku 8 se použijí, když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 15 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 10 %.

Or. es

Odůvodnění

Práh odstupňování těchto produktů by se měl snížit na 10 %, neboť navržená hodnota 
(14,5 %) je příliš vysoká a mohla by ohrozit průmysl EU. Textilní průmysl je jedním z prvních 
výrobních odvětví, které vzniká v rozvojových zemích. Znamená to, že dovozy přicházejí do 
EU z mnoha zemí současně, což vytváří značný tlak na náš textilní průmysl.

Pozměňovací návrh 183
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 10 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Paweł Zalewski

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 10 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Vital Moreira

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 12,5 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Příloha 6 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 10 %.

Or. en

Odůvodnění

Vezmeme-li v úvahu, že textilní odvětví má strategický význam jako první krok industrializace 
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nejméně rozvinutých zemí, a přihlédneme-li k dopadu, jaký má práh stanovený v příloze VI na 
textilní průmysl, je možné stanovit pro oddíly 11 a) a b) nižší práh odstupňování.

Pozměňovací návrh 187
Gianluca Susta, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 10 %.

Or. it

Pozměňovací návrh 188
Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 10 %.

Or. en

Odůvodnění

Vezmeme-li v úvahu, že textilní odvětví má strategický význam jako první krok industrializace 
nejméně rozvinutých zemí, a přihlédneme-li k dopadu, jaký má práh stanovený v příloze VI na 
textilní průmysl, je možné stanovit pro oddíly 11 a) a b) nižší práh odstupňování.

Pozměňovací návrh 189
Emilio Menéndez del Valle
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Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 10 %.

Or. es

Pozměňovací návrh 190
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 14,5 %.

2. Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy 
systému GSP 11 a) a 11 b), když 
procentuální podíl podle čl. 8 odst. 1 
přesáhne 10 %.

Or. en

Odůvodnění

Přihlédneme-li k dopadu, jaký má práh stanovený v příloze VI na textilní průmysl, 
a vezmeme-li v úvahu, že textilní odvětví má strategický význam jako první krok 
industrializace nejméně rozvinutých zemí, navrhujeme pro oddíly 11 a) a b) nižší práh 
odstupňování.

Pozměňovací návrh 191
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha VII – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsoby použití kapitoly III Způsoby použití článku 4 a kapitoly III

Or. en

Odůvodnění

Zranitelné země s vyššími středními příjmy by měly využívat výhod plynoucích ze systému 
všeobecných preferencí, pokud nevyužívají GSP+.

Pozměňovací návrh 192
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely kapitoly III se zranitelnou 
zemí rozumí země:

1. Pro účely článku 4 a kapitoly III se 
zranitelnou zemí rozumí země:

Or. en

Odůvodnění

Zranitelné země s vyššími středními příjmy by měly využívat výhod plynoucích ze systému 
všeobecných preferencí, pokud nevyužívají GSP+.

Pozměňovací návrh 193
Vital Moreira, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 2 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 1 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
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uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 2 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 1 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

Or. es

Odůvodnění

Není důvod ke zvyšování prahové hodnoty zranitelnosti na 2 %. Je to příliš mnoho a mohlo by 
to mít negativní důsledky pro konkurující nejméně rozvinuté země a v konečném důsledku 
i pro evropský průmysl.

Pozměňovací návrh 195
Laima Liucija Andrikienė

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
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nedosahuje prahové hodnoty ve výši 2 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

nedosahuje prahové hodnoty ve výši 1 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 2 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 1 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

Or. en

Odůvodnění

Kritérium podílu dovozu by se nemělo zvyšovat z 1 % na 2 %. Dvouprocentní práh, který 
navrhuje Komise, by vedl k tomu, že by ze systému GSP+ mohly profitovat i země, které jsou 
již konkurenceschopné, čímž by se oslabil přínos pro nejméně rozvinuté země.

Pozměňovací návrh 197
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 2 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 1 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Emilio Menéndez del Valle

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 2 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

b) u níž hodnota dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 1 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

Or. es

Pozměňovací návrh 199
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u níž hodnota dovozu produktů b) u níž hodnota dovozu produktů 
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uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 2 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

uvedených v příloze IX do Evropské unie 
nedosahuje prahové hodnoty ve výši 1 % 
hodnoty celkového dovozu produktů 
uvedených v příloze IX do Evropské unie 
pocházejících ze zemí uvedených 
v příloze II, přičemž tyto hodnoty se 
vypočítají jako průměr za poslední tři po 
sobě jdoucí roky.

Or. en

Odůvodnění

Kritérium podílu dovozu by se nemělo zvyšovat z 1 % na 2 %, jak navrhuje Komise. 
Dvouprocentní práh by vedl k tomu, že by ze systému GSP+ mohly profitovat i země, které 
jsou již konkurenceschopné, čímž by se oslabil přínos pro nejméně rozvinuté země.

Pozměňovací návrh 200
Vital Moreira

Návrh nařízení
Příloha VIII – část A – body 15 a a 15b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a. Smlouva o nešíření jaderných zbraní 
(1968)
15b. Římský statut Mezinárodního 
trestního soudu (1998)

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha VIII – část B – bod 27 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. Úmluva Organizace spojených 
národů o mořském právu (1982) týkající 
se zachování a řízení tažných populací ryb 
a vysoce stěhovavých rybích populací

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha IX – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

S-1b 03 Kapitola 3 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

S-1b 03 Kapitola 3
Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů podpoložky 
0306 13 50

Or. en

Odůvodnění

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries. 

Pozměňovací návrh 203
Vital Moreira
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Návrh nařízení
Příloha IX – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

S-1b 03 Kapitola 3 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí 

S-4c 24 Kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové 
náhražky

61 Kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené 
nebo háčkované

62 Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než 
pletené nebo háčkovanéS-11b

63 Kapitola 63
Jiné zcela zhotovené textilní 
výrobky; soupravy; obnošené oděvy 
a použité textilní výrobky; hadry

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

S-1b 03 Kapitola 3
Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů 
podpoložky 0306 13 50

S-4c 24 Kapitola 24
Tabák a vyrobené tabákové 
náhražky kromě produktů 
podpoložky 2401 10 35

61 Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené 
nebo háčkované kromě produktů 
podpoložek 6105 10 00, 6109 10 00, 
6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 99

62 Kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než 
pletené nebo háčkované kromě 
produktů podpoložek 6203 42 31, 
6203 42 35, 6205 20 00

S-11b

63 Kapitola 63

Jiné zcela zhotovené textilní 
výrobky; soupravy; obnošené oděvy 
a použité textilní výrobky; hadry 
kromě produktů podpoložek 6302 
21 00, 6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Paweł Zalewski
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Návrh nařízení
Příloha IX – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

S-1b 03 Kapitola 3 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí 

S-4c 24 Kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové 
náhražky

61 Kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené 
nebo háčkované

S-11b
62 Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než 

pletené nebo háčkované

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

S-1b 03 Kapitola 3
Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní 
bezobratlí, kromě produktů 
podpoložky 0306 13 50

S-4c 24 Kapitola 24
Tabák a vyrobené tabákové 
náhražky kromě produktů 
podpoložky 2401 10 35

61 Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené 
nebo háčkované kromě produktů 
podpoložek 6105 10 00, 6109 10 00, 
6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 99

S-11b

62 Kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než 
pletené nebo háčkované kromě 
produktů podpoložek 6203 42 31, 
6203 42 35, 6205 20 00

Or. en

Odůvodnění

Z posouzení dopadu vyplývá, že v nařízení o GSP je dosud velký potenciál ke zvyšování 
exportních příležitostí pro nejméně rozvinuté země, pokud by se omezila přímá konkurence 
mezi novými zeměmi „potenciálně“ zvýhodněnými v systému GSP+ (tj. Filipíny a Pákistán) 
a zeměmi zvýhodněnými v rámci systému EBA. Tímto návrhem by se z přílohy IX odstranilo 
prvních deset položek vývozů ze zemí režimu EBA, které přímo konkurují zemím, které by 
mohly nově využívat systému GSP+. Cílem je identifikovat sektory vývozu v rámci režimu 
EBA, které čelí silné konkurenci z nových zemí GSP+ 
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Pozměňovací návrh 205
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha IX – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

S-4c 24 Kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové náhražky

Pozměňovací návrh
Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

S-4c 24 Kapitola 24 Tabák a vyrobené tabákové náhražky kromě 
produktů podpoložky 2401 10 35

Or. en

Odůvodnění

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries. 

Pozměňovací návrh 206
Mário David, Cristiana Muscardini

Návrh nařízení
Příloha IX – tabulka

Znění navržené Komisí

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

61 Kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo 
háčkované

62 Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené 
nebo háčkované

S-11b

63 Kapitola 63 Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; 
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soupravy; obnošené oděvy a použité textilní 
výrobky; hadry

Pozměňovací návrh

Třída Kapitola Kód KN Popis zboží

61

Kapitola 61 Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo 
háčkované kromě produktů 6105 10 00, 6109 
10 00, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 99.

62

Kapitola 62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené 
nebo háčkované kromě produktů podpoložek 
6203 42 31, 6203 42 35, 6205 20 00S-11b

63

Kapitola 63 Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; 
soupravy; obnošené oděvy a použité textilní
výrobky; hadry kromě produktů podpoložek 
6302 21 00, 6302 31 00, 6302 60 00

Or. en

Odůvodnění

The impact assessment has revealed that there is untapped potentials in the GSP Regulation 
to increase the opportunity of export of the LDCs by reducing direct competition between new 
“potential” GSP+ beneficiaries (namely Philippines and Pakistan) and EBA beneficiaries 
The amendment proposes to exclude from Annex IX the first 10 tariff lines exported from EBA 
beneficiaries in direct competition with the potential new GSP+ beneficiaries and also 3 more 
lines which we consider important for the exports of LDCs (v.g. Bangladesh). This exercise 
aims at identifying those sectors of EBA’s export facing a strong competition from the new 
GSP+ countries. 

Pozměňovací návrh 207
Keith Taylor
za skupinu Verts/ALE
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha IX – tabulka

Znění navržené Komisí
Třída Kapitola CN Code Popis zboží

S-16 84 Kapitola 84 Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická 
zařízení; jejich části a součásti



AM\889586CS.doc 109/109 PE480.597v01-00

CS

Pozměňovací návrh
Třída Kapitola CN Code Popis zboží

S-16 vypouští se vypouští se vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Režim GSP+ by neměl vytvářet pobídky k přesunu jaderného průmyslu do rozvojových zemí.


