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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 
1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
(KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010)0142),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0135/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj 
(A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila návrh nového nařízení o uplatňování systému 
všeobecných celních preferencí;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5α) Za účelem dosažení cílů tohoto 
nařízení by Komise měla být oprávněna 
přijmout akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je zvláště důležité, aby 
Komise vedla během přípravné fáze 
odpovídající konzultace, včetně konzultací 
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s odborníky. 

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění odkazuje na čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 7 a 8, čl. 16 odst. 3, čl. 19 
písm. 3, 4 a 5 a článek 25 nařízení Rady (ES) č. 732/2008. V těchto článcích se odkazuje na 
akty v přenesené pravomoci; příslušné postupy jsou stanoveny v článcích 27a až 27e.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 291 Smlouvy 
o fungování Evropské unie mají být 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí, předem 
stanoveny nařízením přijatým řádným 
legislativním postupem. Do přijetí tohoto 
nového nařízení se nadále použije 
rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi 
s výjimkou regulativního postupu 
s kontrolou, který se již neuplatní.

Or. en

Odůvodnění

Toto standardní znění je obsaženo v bodech odůvodnění právních aktů, jimiž se svěřuje výkon 
prováděcích pravomocí, dohodnutých s Radou a přijatých po vstupu Lisabonské smlouvy 
v platnost.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Komise sleduje stav ratifikace 
a účinného provádění úmluv uvedených 
v příloze III tím, že posuzuje dostupné 
informace od příslušných subjektů 
provádějících monitoring. Komise 
informuje Evropský parlament a Radu, 
pokud tyto informace naznačují, že se 
některá zvýhodněná země odchýlila od 
účinného provádění kterékoli úmluvy. V 
dostatečném předstihu před 
projednáváním příštího nařízení 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě souhrnnou zprávu o stavu 
ratifikace a doporučení příslušných 
subjektů provádějících monitoring, 
která jsou k dispozici.“.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být informován, jestliže se některá zvýhodněná země odchýlila od 
účinného provádění kterékoli úmluvy. V dostatečném předstihu před projednáním příštího 
nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu souhrnnou zprávu o stavu ratifikace 
a doporučení příslušných monitorovacích subjektů, která jsou k dispozici.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Po posouzení žádosti Komise 
rozhodne prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 27a, zda žádající zemi 
poskytne zvláštní pobídkový režim pro 
udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí 
veřejných.“.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci jsou vhodným opatřením, jelikož poskytnutí zvláštního 
pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných představuje změnu 
oproti základnímu aktu. Rozhodnutí o tom, které třetí země budou využívat GSP+, má 
obecnou působnost. Pokud bude rozhodnuto, že se GSP+ bude vztahovat na konkrétní třetí 
země, bude se toto rozhodnutí týkat obchodu se všemi produkty uvedenými v příloze II 
dováženými z příslušné třetí země do EU. Seznam doplňuje základní právní akt tím, že určuje 
země využívající GSP+.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V čl. 10 odst. 3 se úvodní část 
nahrazuje tímto:
„3. Komise oznámí žádající zemi 
rozhodnutí učiněné podle odstavce 2. 
Pokud je zemi zvláštní pobídkový režim 
poskytnut, je tato země informována 
o dni vstupu takového rozhodnutí 
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v platnost. Komise upraví přílohu 
I sloupec E, jenž obsahuje seznam zemí, 
na které se vztahuje zvláštní pobídkový 
režim pro udržitelný rozvoj a řádnou 
správu věcí veřejných:“.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže je zemi poskytnut zvláštní pobídkový režim, Komise upraví přílohu I sloupec E, jenž 
obsahuje seznam zemí, na které se vztahuje zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj 
a řádnou správu věcí veřejných. To zajistí právní jistotu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V článku 10 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Komise vede veškeré vztahy 
s žádající zemí ohledně její žádosti 
postupem podle čl. 27 odst. 5.“.

Or. en

Odůvodnění

Tyto činnosti jsou spíše prováděcími akty než opatřeními s obecnou působností, které by 
„doplňovaly“ či „pozměňovaly“ základní právní akt. Doporučuje se chápat je jako prováděcí 
akty podle článku 291 SFEU.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V článku 11 se odstavec 7 nahrazuje 
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tímto:
„7. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 27a, aby 
určila prováděcí pravidla k ustanovením 
odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku.“.

Or. en

Odůvodnění

Odstavce 4,5 a 6 určují, jak se zvláštní režim uplatňuje na nejméně rozvinuté země, pokud jde 
o odvětví cukru. Podrobná pravidla mají obecnou působnost v tom smyslu, že se v souvislosti 
se zvláštním režimem uplatňují na všechny produkty v tomto odvětví.  Navíc doplňují hlavní 
právní akt tím, že poskytují podrobnější prováděcí pravidla k těmto ustanovením. Akty 
v přenesené pravomoci jsou vhodným opatřením. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 c (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
 Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) V článku 11 se odstavec 8 nahrazuje 
tímto:
„8. Pokud OSN vyřadí určitou zemi ze 
seznamu nejméně rozvinutých zemí, 
bude tato země vyňata i ze seznamu zemí 
využívajících tento režim. O vynětí země 
z režimu a o stanovení přechodného 
období v délce nejméně tří let rozhodne 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článků 27a, 27b, 27c, 
27d a 27e.“.

Or. en

Odůvodnění

Použití aktů v přenesené pravomoci je vhodné, neboť vyloučení země z režimu vede ke změně 
přílohy I sloupce D, což je seznam nejméně rozvinutých zemí, na které se vztahuje zvláštní 
režim pro nejméně rozvinuté země. Změna přílohy je zjevně změnou základního právního aktu. 
S ohledem na skutečnost, že dotčené změny odrážejí postoj OSN, je použití aktů v přenesené 
pravomoci vhodné. Tato technická úprava nevyžaduje zdlouhavější řádný legislativní postup.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 d (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) V čl. 16 odst. 3 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:
„a) informuje Evropský parlament 
a výbor uvedený v článku 27;“.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být informován.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 e (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 16 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) V čl. 16 odst. 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

„Komise informuje zvýhodněnou zemi 
o veškerých rozhodnutích přijatých 
v souladu s tímto odstavcem, než tato 
rozhodnutí nabudou účinku. Komise je 
rovněž oznámí Evropskému parlamentu 
a výboru uvedenému v článku 27.“.

Or. en
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Odůvodnění

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jsou opatření, jež vymezují rámec pro provádění 
společné obchodní politiky, přijímána společně Evropským parlamentem a Radou v souladu 
s řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 f (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4f) V čl. 16 odst. 3 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Komise jedná prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle 
článku 27a.“.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o odnětí preferencí doplňuje hlavní právní akt stejným způsobem jako seznam 
zemí, na něž se bude vztahovat GSP+. Dočasné odnětí preferencí má obecnou povahu. Na 
dočasné odnětí preferencí jedné nebo více zemím by měl být použit stejný postup jako na 
přijetí seznamu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 g (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4g) V článku 16 se zrušuje odstavec 4.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o odnětí preferencí doplňuje hlavní právní akt stejným způsobem jako seznam 
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zemí, na něž se bude vztahovat GSP+. Na dočasné odnětí preferencí jedné nebo více zemím 
by měl být použit stejný postup jako na přijetí seznamu. Měly by být uplatněny akty 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 h (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4h) V článku 16 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Dočasné odnětí nesmí překročit šest 
měsíců. Na konci této lhůty Komise 
rozhodne, zda dočasné odnětí po 
informování Evropského parlamentu 
a výboru uvedeného v článku 27 ukončí, 
nebo lhůtu odnětí postupem podle 
odstavce 3 tohoto článku prodlouží.“.

Or. en

Odůvodnění

Komise po informování Evropského parlamentu a výboru uvedeného v článku 27 rozhodne, 
zda dočasné odnětí ukončí nebo lhůtu dočasného odnětí prodlouží.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 i (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4i) V článku 16 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
„6. Členské státy a Evropský parlament
sdělí Komisi všechny náležité informace, 
které odůvodňují dočasné odnětí 
preferencí nebo jeho prodloužení.“.
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Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být schopen Komisi sdělit všechny náležité informace, které 
odůvodňují dočasné odnětí preferencí nebo jeho prodloužení.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 j (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4j) V článku 17 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Pokud Evropský parlament, Komise 
nebo členský stát obdrží informace, 
které mohou odůvodnit dočasné odnětí, 
a pokud Evropský parlament, Komise 
nebo členský stát usoudí, že existují 
dostatečné důvody pro šetření, 
informuje o tom Evropský parlament 
a výbor uvedený v článku 27 a požádá 
o konzultaci. Konzultace se uskuteční 
během jednoho měsíce.“.

Or. en

Odůvodnění

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jsou opatření, jež vymezují rámec pro provádění 
společné obchodní politiky, přijímána společně Evropským parlamentem a Radou v souladu 
s řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 k (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4k) V článku 19 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Komise předloží zprávu o svých 
zjištěních Evropskému parlamentu 
a výboru uvedenému v článku 27.“.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva se předkládá Evropskému parlamentu a výboru uvedenému v článku 27.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 l (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4l) V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Pokud Komise usoudí, že zjištění 
ospravedlňují dočasné odnětí na základě 
některého z důvodů uvedených v čl. 15 
odst. 1 písm. a), rozhodne postupem 
podle čl. 27 odst. 5 o sledování 
a vyhodnocování situace ve zvýhodněné 
zemi po dobu šesti měsíců. Komise 
oznámí své rozhodnutí dotčené 
zvýhodněné zemi a zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie oznámení 
o svém úmyslu přijmout akt v přenesené 
pravomoci podle článku 27a za účelem 
odnětí režimu, pokud se do uplynutí této 
doby dotčená zvýhodněná země 
nezaváže přijmout opatření nezbytná 
pro zajištění souladu s úmluvami 
uvedenými v části A přílohy III 
v přiměřené lhůtě.“.

Or. en
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Odůvodnění

Rozhodnutí o odnětí preferencí doplňuje hlavní právní akt stejným způsobem jako seznam 
zemí, na něž se bude vztahovat GSP+. Je proto logické se domnívat, že na dočasné odnětí 
preferencí jedné nebo více zemím měl být použit stejný postup jako na přijetí seznamu.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 m (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4m) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Pokud Komise usoudí, že je dočasné 
odnětí nezbytné, odejme preference 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 27a. V případě 
uvedeném v odstavci 3 přijme Komise 
akt v přenesené pravomoci na konci 
období uvedeného ve zmíněném 
odstavci.“.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o odnětí preferencí doplňuje hlavní právní akt stejným způsobem jako seznam 
zemí, na něž se bude vztahovat GSP+. Proto by se měl na dočasné odnětí preferencí jedné 
nebo více zemím použít stejný postup jako na přijetí seznamu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 n (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4n) V článku 19 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
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„5. Dočasné odnětí stanovené aktem 
v přenesené pravomoci vstoupí v platnost 
šest měsíců po dni jeho přijetí, pokud 
Komise na základě aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 27a dříve 
nerozhodla, že důvody, které je 
ospravedlňovaly, již pominuly.“.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o odnětí preferencí doplňuje hlavní právní akt stejným způsobem jako seznam 
zemí, na něž se bude vztahovat GSP+. Proto by se měl na dočasné odnětí preferencí jedné 
nebo více zemím použít stejný postup jako na přijetí seznamu.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 o (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4o) V článku 20 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Šetření se ukončí do šesti měsíců od 
data zveřejnění oznámení uvedeného 
v odstavci 2. Komise může tuto lhůtu 
v případě mimořádných okolností a po 
konzultaci s výborem uvedeným 
v článku 27 prodloužit o dalších šest 
měsíců postupem podle čl. 27 odst. 5.“.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení by mělo být omezeno na šest měsíců.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 p (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4p) V článku 22 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Komise dotčenou zvýhodněnou zemi 
co nejdříve informuje o všech 
rozhodnutích přijatých v souladu 
s článkem 20 nebo 21 před nabytím 
účinku. Komise o tom rovněž uvědomí 
Evropský parlament, Radu a členské 
státy.“.

Or. en

Odůvodnění

Komise uvědomí rovněž Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 q (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4q) V článku 22 se zrušuje odstavec 2.

Or. en

Odůvodnění

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost již není toto výsadní právo možné.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 r (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Čl. 25 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4r) V článku 25 se návětí nahrazuje 
tímto:
„Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 27a
změny příloh tohoto nařízení, které jsou 
nezbytné z těchto důvodů:“.

Or. en

Odůvodnění

Použití aktů v přenesené pravomoci je vhodné, neboť změny příloh jsou evidentně změnou
základního právního aktu.  Tato technická úprava nevyžaduje zdlouhavější řádný legislativní 
postup.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 s (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4s) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 27a

Akty v přenesené pravomoci
Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2, čl. 11 
odst. 7 a 8, čl. 16 odst. 3 a čl. 19 odst. 3, 4 
a 5, v souladu s článkem 27b a za 
podmínek stanovených v článcích 27c, 
27d a 27e s cílem přijmout ustanovení 
nezbytná k uplatňování tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o:
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a) rozhodnutí, zda žádající zemi poskytne 
zvláštní pobídkový režim pro udržitelný 
rozvoj a řádnou správu věcí veřejných;
b) podrobná pravidla, která určují jak se 
zvláštní režim uplatňuje na nejméně 
rozvinuté země pokud jde o odvětví cukru;
c) rozhodnutí o vyloučení země 
ze zvláštního režimu pro nejméně 
rozvinuté země a o stanovení přechodného 
období v délce nejméně tří let;
d) dočasné odnětí preferencí;
e) změny příloh tohoto nařízení.“.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení znamená, že Komise může pozměňovat přílohy i články samotného nařízení. 
Protože výsledkem těchto opatření je provádění „změn“ základního nařízení, především jeho 
příloh, měly by se použít akty v přenesené pravomoci. Články 27a až 27d byly vloženy za 
účelem vymezení pravidel pro výkon, kontrolu a případné zrušení aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 t (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Článek 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4t) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 27b

Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 27a je 
svěřena Komisi na dobu platnosti tohoto 
nařízení.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
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3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 27c 
a 27d.
4. V naléhavých případech se použije 
postup uvedený v článku 27e.“.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek stanoví pravidla pro výkon přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 u (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Článek 27 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4u) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 27c

Zrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v článku 
27a kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí 
druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, 
jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, 
a možné důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který 
v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti 
již platných aktů v přenesené pravomoci. 
Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské 
unie.“.
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Or. en

Odůvodnění

Tento článek stanoví pravidla pro zrušení přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 v (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Článek 27 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4v) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 27d

Námitka proti aktům v přenesené 
pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v této lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevysloví, je akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost dnem v něm 
stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud jak Evropský parlament, 
tak Rada Komisi uvědomí o svém záměru 
námitky nevyslovit.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost v případě, že proti němu 
Evropský parlament nebo Rada vysloví 
námitky. Orgán odůvodní námitky, který 
vyslovuje proti aktu v přenesené 
pravomoci.“.
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Or. en

Odůvodnění

Tento článek stanoví pravidla pro námitky proti aktům v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 w (nový)
Nařízení (ES) č. 732/2008
Článek 27 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4w) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 27e

Postup pro naléhavé případy
1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost 
neprodleně a uplatňují se, pokud proti 
nim není v souladu s odstavcem 2 
vznesena námitka. V oznámení o aktu 
v přenesené pravomoci přijatém podle 
tohoto článku, které bylo zasláno 
Evropskému parlamentu a Radě, jsou 
uvedeny důvody pro použití postupu pro 
naléhavé případy.
2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci 
přijatému podle tohoto článku vyslovit 
námitky v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 27d odst. 1. V takovém případě se akt 
přestane uplatňovat. Orgán, který vysloví 
proti takovému aktu v přenesené 
pravomoci námitky, tyto námitky 
odůvodní.“.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek stanoví pravidla pro akty v přenesené pravomoci přijaté postupem pro naléhavé 
případy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 1968 zaznělo na Konferenci OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD) doporučení týkající 
se vytvoření tzv. všeobecného systému preferencí (GSP), v jehož rámci by průmyslové země 
poskytovaly nereciproční obchodní preference všem rozvojovým zemím, a nikoli pouze 
bývalým koloniím. 

Evropské společenství zavedlo systém GSP jako první v roce 1971. GSP byl již od svého 
založení jedním z klíčových nástrojů obchodní a rozvojové politiky EU, který pomáhá 
rozvojovým zemím snižovat chudobu tím, že jim usnadňuje vytvářet zisk z mezinárodního 
obchodu. Je nejvyužívanější z obdobných systémů vytvořených rozvinutými zeměmi. 

Program GSP Evropské unie zajišťuje produktům dováženým ze zemí zvýhodněných v rámci 
GSP buď bezcelní přístup, nebo nižší celní sazby v závislosti na druhu režimu, jehož země 
využívá. 

V platnosti jsou tři typy režimů, jichž mohou zvýhodněné země využívat: 

1) všechny zvýhodněné země mohou využívat výhod obecného režimu; 

2) zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+) 
poskytuje další výhody zemím, které ratifikují a přijmou seznam obsahující v současné době 
27 mezinárodních úmluv a protokolů v oblasti lidských a pracovních práv, ochrany životního 
prostředí, drog a boje proti korupci; 

3) zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země, který je rovněž známý jako iniciativa Vše 
kromě zbraní (EBA), nabízí ze všeho nejpříznivější podmínky s cílem umožnit nejméně 
rozvinutým zemím bezcelní a bezkvótový přístup na trh EU. 

Harmonogram 

Systém všeobecných celních preferencí je prováděn prostřednictvím navazujících nařízení 
s dobou platnosti v délce tří let. První víceleté prováděcí nařízení bylo platné od 1. ledna 2006 
do 31. prosince 2008. Druhé platí od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011. 

V roce 2008 byl v rámci postupu konzultace Parlamentu předložen návrh nařízení, které platí 
v současnosti. Základní ustanovení předchozího nařízení o GSP zůstala nezměněna, ale byla 
přezkoumána, aby se usnadnilo uplatňování režimu. 

Komise bohužel, v rozporu s přáním Parlamentu, svůj návrh nepředala v dostatečném 
časovém předstihu (do 1. června 2007), a neposkytla tudíž přiměřenou lhůtu pro podrobnou 
konzultaci Evropského parlamentu. Ve skutečnosti Komise předložila svůj návrh teprve dne 
21. prosince 2007. Dne 31. ledna 2008 Rada požádala Parlament, aby vyjádřil své stanovisko 
nejpozději do 10. dubna. Postup konzultace s Evropským parlamentem byl proto velice 
ukvapený. 
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Ve svém usnesení ze dne 5. června 2008 dal Parlament najevo, že tento postup nebyl 
uspokojivý a že v budoucnu bude k tomu, aby Parlament splnil svou úlohu, potřeba více času, 
a požádal, aby „do 1. června 2010 předala Komise Evropskému parlamentu, Radě 
a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru návrh přepracovaného nařízení pro 
období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014.“

Stávající režim je platný do 31. prosince 2011. Komise předložila návrh dne 26. května 2010.

Prodloužení

Tento návrh však není požadovaným návrhem nového nařízení, ale pouze prodloužením 
nařízení stávajícího.

Komise zahájila veřejné konzultace s cílem připravit nový návrh teprve v březnu 2010. 
Musely být prozkoumány výsledky, shromážděny statistiky a provedena studie posouzení 
dopadů.

Proto je podle Komise nezbytné prodloužení, protože zbývající doba platnosti nařízení 
o systému všeobecných celních preferencí nepostačuje k tomu, aby Komisi umožnila 
předložit návrh nového nařízení Parlamentu a Radě tak, aby bylo možné dosáhnout 
prostřednictvím řádného legislativního postupu dohody o následném nařízení před vypršením 
platnosti současného nařízení o GPS.

Zpravodaj souhlasí s tím, že toto prodloužení je nezbytné k tomu, aby poskytlo právní jistotu 
a zaručilo zájmy EU i zvýhodněných zemí. Zpravodaj nicméně zdůrazňuje, že z prodloužení 
nesmí vyplývat, že současná neuspokojivá situace bude trvat další dva roky.

Lisabonská smlouva

Ačkoliv byl návrh zveřejněn dlouho po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, návrh 
nezohledňuje sdílení informací a rozhodovací postupy, které vyžaduje Smlouva, jež posílila 
pravomoci Evropského parlamentu v oblasti obchodu.

Stávající nařízení vyprší dva roky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. S navrhovaným 
prodloužením by tato situace trvala další dva roky, do 31. prosince 2013, čtyři roky po vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost.

Podle stávajícího nařízení se Parlament nemůže vyjadřovat ke kritériím způsobilosti, 
k seznamu zvýhodněných zemí, seznamu příjemců GSP+, účinnému provádění úmluv, 
dočasnému odnětí preferenčních režimů atd. 

Zpravodaj je přesvědčen, že Parlament nemůže tuto situaci akceptovat.

Ve skutečnosti je povinností poslanců zajistit, aby byla dodržována práva a pravomoci, které 
volení zástupci lidu Evropské unie v rámci Lisabonské smlouvy získali.

Podle čl. 207 odst. 2 SFEU je nyní postup pro přijímání a změnu nařízení o GSP řádným 
legislativním postupem, což má dopad na práva, kterých musí Parlament v rámci 



PE452.776v01-00 26/27 PR\839051CS.doc

CS

demokratické kontroly nařízení požívat. 

Zpravodaj chce zejména zajistit, aby byly dodrženy nové pravomoci Parlamentu v oblasti aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU. Ve skutečnosti zpravodaj identifikuje 
opatření v nařízení o GPS, která mají být považována za akty v přenesené pravomoci: Čl. 10 
odst. 2, čl. 11 odst. 7 a 8, čl. 16 odst. 3, čl. 19 odst. 3, 4 a 5 a článek 25, které Parlamentu 
dávají právo veta a tudíž mnohem silnější kontrolní pravomoci než v rámci aktuálně 
uplatňovaného postupu. 

Zpravodaj se domnívá, že začlenění článku 290 je podmínkou pro souhlas Parlamentu 
s pozměněným nařízením.

Články 27a až 27e byly vloženy za účelem vymezení pravidel pro výkon, kontrolu a případné 
zrušení aktů v přenesené pravomoci.

Nové nařízení

Zpravodaj navrhuje změnu pouze těch částí nařízení (ES) č. 732/2008, které jsou nezbytné pro 
dodržení nových pravomocí, které Parlament získal v rámci Lisabonské smlouvy. V této 
chvíli nejsou navrženy žádné další změny, přestože se zpravodaj domnívá, že je nezbytné 
systémy GSP a GSP+ přepracovat.

Zpravodaj se domnívá, že celkovým přezkumem nařízení by se měl zabývat návrh nového 
nařízení, jehož předložení Parlament neprodleně vyžaduje.

Zpravodaj by chtěl nicméně zdůraznit, že nový návrh nařízení by měl obsahovat následující 
základní cíle: 1) vytvořit účinný systém, který bude více zohledňovat zájmy zvýhodněných 
zemí a hospodářských subjektů; 2) stanovit pravidla, která zajistí lepší regulaci reformního 
procesu, v jehož rámci bude zaručena účast zvýhodněných zemí; 3) zajistit, aby v nařízení 
byla náležitě zohledněna úloha demokratické kontroly, jejíž plnění je vyžadováno od 
Parlamentu.

Jak Evropský parlament zdůraznil ve zprávě Helmuta Markova z roku 2008, musí být 
charakteristickým rysem EU větší transparentnost a právní jistota. Nový návrh by měl usilovat 
o to, aby z GSP učinil přehlednější a transparentnější systém.

Pravidla původu

Pravidla původu a správní postupy, které je doprovázejí, jsou jedním z hlavním důvodů 
nedostatečného využívání obchodních preferencí poskytovaných v rámci GSP, zejména ze 
strany nejméně rozvinutých zemí. Pravidla původu mohou zabránit tomu, aby preference, 
která existuje na papíře, měla skutečný pozitivní dopad, a jejich nebezpečí spočívá v tom, že 
stanovují z obchodního hlediska nedosažitelné cíle, čímž vytvářejí obchodní bariéry, takže 
preference je využívána buď nedostatečně nebo není využívána vůbec.

Nová přepracovaná pravidla o původu by měla vstoupit v platnost alespoň zároveň s novým 
systémem GSP. 
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Reforma by měla umožnit regionální kumulaci a rovněž horizontální kumulaci mezi regiony 
či globální kumulaci, pokud jde o země, které využívají zvláštního režimu v rámci GSP. 
Obdobně by mělo být zváženo zavedení výhodnějších pravidel týkajících se požadavků na 
udělení uznání původu dotčeným produktům. Navrhuje se, aby Evropská unie vyjádřila své 
přání zaměřit se přednostně na GSP v kontextu harmonizace pravidel původu, která probíhá 
v rámci WTO.

Kritéria pro poskytnutí celních preferencí

Kritéria pro poskytnutí celních preferencí byla předmětem kritiky jak ze strany zvýhodněných 
zemí a nevládních organizací, tak ze strany výzkumných pracovníků. Často se setkáváme se 
situacemi, kdy jsou chudé země s diverzifikovanými ekonomikami okamžitě vyloučeny 
z nejvýhodnějších systémů. 

Prahové hodnoty dovozu by mohly být nahrazeny jinými kritérii, která jsou snadněji 
použitelná a hlavně těsněji spojená s úrovní rozvoje (Giniho koeficient je dobrým příkladem 
takového kritéria). Země, které by mohly v největší míře využívat výhod celních preferencí, 
často neuspějí v testu zranitelnosti, jehož úspěšné absolvování je nezbytnou podmínkou pro 
využívání výhod v rámci programu GSP+.

Kromě toho a s cílem zabránit narušení preferenčních výhod, by měly být pro potřeby příštího 
nařízení vyhodnoceny možnosti převést produkty označené nyní jako „citlivé“ do kategorie 
„necitlivé“.

Technická pomoc

Zpravodaj se domnívá, že je nezbytné zvýšit účinnost stávajícího systému a zvýšit míru 
využívání GSP prostřednictvím technické pomoci určené konkrétně na vybudování 
institucionální a regulační kapacity, která umožní využívat co nejefektivněji výhod 
mezinárodního obchodu a GSP těm zemím, které je nejvíce potřebují.

Pomoc, například formou programů partnerství, musí být poskytnuta také za účelem podpořit 
příjemce GPS+ při účinném provádění mezinárodních úmluv, jejichž plnění si vyžaduje tento 
pobídkový režim a k jejichž dodržování se příjemci zavázali.

Komise by se měla snažit aktivně kontrolovat, že jsou tyto závazky dodržovány. Měla by 
automaticky zahájit šetření ve všech případech, ve kterých výbor pro provádění norem MOP 
věnuje „zvláštní odstavec“ zvýhodněné zemi, která nerespektuje základní normy v oblasti 
práce. Šetření by měla vždy probíhat ve spolupráci s Evropským parlamentem a zástupci 
občanské společnosti z příslušné země, včetně sociálních partnerů.


