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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných 
preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011
(KOM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0142),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0135/2010),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre rozvoj 
(A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh na nové nariadenie, ktorým sa 
uplatňuje systém všeobecných colných preferencií;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia by Komisia mala byť 
splnomocnená na prijatie delegovaných 
aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočnila 
náležité konzultácie vrátane konzultácií 
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s odborníkmi.. 

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie súvisí s článkom 10 ods. 2, článkom 11 ods.7 a 8, článkom 16 ods. 3, 
článkom 19 ods. 3, 4 a 5 a článkom 25 nariadenia Rady (ES) č. 732/2008. V týchto článkoch 
sa odkazuje na delegované akty. Príslušné postupy sú stanovené v článkoch 27a, 27b, 27c, 
27d a 27e.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 291 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie sa vopred 
vypracujú pravidlá a všeobecné zásady 
týkajúce sa mechanizmov, pomocou 
ktorých členské štáty kontrolujú plnenie 
vykonávacích právomocí Komisie, a to na 
základe nariadenia, ktoré sa prijme v 
súlade s riadnym legislatívnym postupom. 
Do prijatia tohto nového nariadenia sa 
naďalej uplatňuje rozhodnutie Rady 
1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa 
ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na 
Komisiu, s výnimkou regulačného 
postupu s kontrolou, ktorý sa už 
neuplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Tento štandardný text bol zahrnutý do odôvodnenia v legislatívnych aktoch, ktoré už Rada 
schválila a prijala po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy a ktorými sa udeľujú 
vykonávacie právomoci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V článku 8 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. Komisia sleduje stav ratifikácie a 
účinného vykonávania dohovorov 
uvedených v prílohe III prostredníctvom 
posudzovania dostupných informácií od 
príslušných monitorujúcich orgánov. 
Komisia informuje Európsky parlament 
a Radu, ak z týchto informácií vyplýva, 
že sa zvýhodnená krajina odchýlila od 
účinného vykonávania niektorého týchto 
dohovorov. Na účely rokovania 
o budúcom nariadení Komisia včas 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
súhrnnú správu o stave ratifikácie 
vrátane dostupných odporúčaní 
príslušných monitorovacích orgánov.“

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal byť informovaný o tom, že je možné, že sa zvýhodnená krajina 
odchýlila od účinného vykonávania niektorého z týchto dohovorov. Na účely rokovania 
o budúcom nariadení Komisia včas predloží Európskemu parlamentu súhrnnú správu o stave 
ratifikácie a dostupné odporúčania príslušných monitorovacích orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. V článku 10 sa odsek 2 nahrádza 
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takto:
„2. Po preskúmaní žiadosti Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu, v 
súlade s článkom 27a, rozhodne, či 
žiadajúcej krajine udelí zvýhodnenia 
podľa osobitného stimulačného 
opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a 
dobrú správu vecí verejných.“

Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty sú primeraným opatrením, pretože poskytnutie osobitných stimulačných 
opatrení pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných pre krajinu predstavuje 
zmenu a doplnenie základného aktu. Rozhodnutie, podľa ktorého budú tretie krajiny využívať 
SVP+, má všeobecnú uplatniteľnosť. Rozhodnutie o tom, že SVP+ sa bude uplatňovať na 
konkrétne tretie krajiny, sa vzťahuje na každý obchod s výrobkami uvedenými v prílohe II, 
ktoré pochádzajú z príslušných tretích krajín a dovážajú sa do EÚ. Zoznam dopĺňa základný 
akt tým, že určuje príjemcov SVP+.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3b (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Úvod v článku 10 ods. 3 sa nahrádza 
takto:
„3. Komisia oznámi žiadajúcej krajine 
rozhodnutie prijaté podľa odseku 2. Ak 
sa krajine udelia zvýhodnenia podľa 
osobitného stimulačného opatrenia, 
bude informovaná o dátume, kedy toto 
rozhodnutie nadobúda účinnosť. 
Komisia zmení a doplní prílohu I, stĺpec 
E, v ktorom uvedie zoznam krajín, ktoré 
požívajú výhody podľa osobitného 
stimulačného opatrenia pre trvalo 
udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí 
verejných:“

Or. en
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Odôvodnenie

Ak sa krajine udelia zvýhodnenia podľa osobitného stimulačného opatrenia, Komisia zmení 
a doplní prílohu I, stĺpec E, v ktorom uvedie zoznam krajín, ktoré požívajú výhody podľa 
osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí 
verejných. Zaručí sa tým právna istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4a (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. V článku 10 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Komisia uskutočňuje všetky 
kontakty so žiadajúcou krajinou v 
súvislosti so žiadosťou v súlade s 
postupom uvedeným v článku 27 ods. 5.“

Or. en

Odôvodnenie

Tieto činnosti predstavujú skôr vykonávajúce akty ako opatrenie so všeobecnou 
uplatniteľnosťou, ktoré by malo „doplniť“ alebo„ zmeniť“ základný akt. Odporúča sa, aby 
boli považované za vykonávajúce akty v súlade s článkom 291 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4b (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. V článku 11 sa odsek 7 nahrádza 
takto:
„7. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkom 27a s cieľom stanoviť
podrobné pravidlá na vykonávanie 
ustanovení uvedených v odsekoch 4, 5 a 
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6 tohto článku.“

Or. en

Odôvodnenie

V odseku 4, 5 a ž sa stanovuje, ako sa osobitné opatrenie uplatňuje s ohľadom na sektor cukru 
v najmenej rozvinutých krajinách. Podrobné pravidlá majú všeobecnú uplatniteľnosť v tom 
zmysle, že sa s ohľadom na osobitné opatrenie budú uplatňovať na všetky výrobky v sektore. 
Okrem toho doplnia základný akt vytvorením podrobnejších pravidiel na uplatňovanie týchto 
ustanovení. Delegované akty predstavujú primerané opatrenie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4c (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4c. V článku 11 sa odsek 8 nahrádza 
takto:
„8. Ak OSN vylúči krajinu zo zoznamu 
najmenej rozvinutých krajín, táto 
krajina sa vyjme zo zoznamu 
zvýhodnených krajín podľa tohto 
opatrenia. O vyňatí krajiny z tohto 
opatrenia a o zavedení prechodného 
obdobia v dĺžke najmenej troch rokov 
rozhodne Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkami 
27a, 27b, 27c, 27d a 27e.“

Or. en

Odôvodnenie

Uplatnenie delegovaných aktov je primerané, pretože vyňatie krajiny z opatrenia vedie ku 
zmene a doplneniu prílohy I, stĺpca D, v ktorom je uvedený zoznam najmenej rozvinutých 
krajín, ktoré využívajú osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny. Zmena a doplnenie 
príloh je jasnou zmenou a doplnením základného aktu. Keďže príslušné zmeny a doplnenia 
odrážajú stanovisko OSN, uplatnenie delegovaných aktov je vhodné. Takáto technická úprava 
si nevyžaduje zdĺhavejší riadny legislatívny postup.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4d (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4d. V článku 16 ods. 3 sa písmeno a) 
nahrádza takto:
„a) informovala Európsky parlament a
výbor uvedený v článku 27;“

Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal byť informovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4e (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 16 – odsek 3 – druhý pododsek 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4e. V článku 16 ods. 3 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:

„Komisia informuje dotknutú 
zvýhodnenú krajinu o každom 
rozhodnutí prijatom podľa tohto odseku 
skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne 
účinnosť. Komisia o ňom upovedomí aj 
Európsky parlament a výbor uvedený v 
článku 27.“

Or. en

Odôvodnenie

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy konajú Európsky parlament a Rada pri 
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prijímaní opatrení vymedzujúcich rámec pre vykonávanie spoločnej obchodnej politiky 
spoločne v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4f (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 16 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4f. V článku 16 ods. 3 sa vkladá tento 
pododsek:
„Komisia koná prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
27a.“

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie zrušiť preferencie dopĺňa základný akt rovnakým spôsobom ako zoznam krajín, 
ktoré využívajú SVP+. Dočasné zrušenie zvýhodnení má všeobecný charakter. Rovnaký 
postup používaný na schválenie zoznamu by sa mal uplatňovať aj na dočasné zrušenie 
zvýhodnení pre jednu alebo viac krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4g (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4g. Z článku 16 sa vypúšťa odsek 4.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie zrušiť zvýhodnenie dopĺňa základný akt rovnakým spôsobom ako zoznam krajín, 
ktoré využívajú SVP+. Rovnaký postup používaný na schválenie zoznamu by sa mal 
uplatňovať aj na dočasné zrušenie zvýhodnení pre jednu alebo viac krajín. Mali by sa 
uplatňovať delegované akty.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4h (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4h. V článku 16 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Obdobie pozastavenia neprekročí 6 
mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia 
Komisia rozhodne, že ukončí 
pozastavenie, o čom vopred informuje 
Európsky parlament a výbor uvedený v 
článku 27, alebo v súlade s postupom 
uvedeným v odseku 3 tohto článku 
predĺži obdobie pozastavenia.“

Or. en

Odôvodnenie

Komisia po tom, čo informuje Európsky parlament a výbor uvedený v článku 27, rozhodne, či 
ukončí pozastavenie alebo predĺži obdobie pozastavenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4i (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4i. V článku 16 sa odsek 6 nahrádza 
takto:
„6. Členské krajiny a Európsky 
parlament oznamujú Komisii všetky 
dôležité informácie, ktorými sa môže 
zdôvodniť pozastavenie zvýhodnení 
alebo jeho predĺženie.“
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Or. en

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal tiež oznamovať Komisii všetky dôležité informácie, ktorými sa 
môže zdôvodniť pozastavenie zvýhodnení alebo jeho predĺženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4j (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4j. V článku 17 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
„1. Ak Európsky parlament, Komisia 
alebo členský štát dostane informácie, 
ktoré poskytujú dôvod na dočasné 
zrušenie, a ak Európsky parlament, 
Komisia alebo členský štát usúdi, že 
existujú dostatočné dôvody na 
prešetrenie, informuje o tom Európsky 
parlament a výbor uvedený v článku 27 a 
požiada o konzultácie. Konzultácie by sa 
mali uskutočniť do jedného mesiaca.“

Or. en

Odôvodnenie

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy konajú Európsky parlament a Rada pri 
prijímaní opatrení vymedzujúcich rámec pre vykonávanie spoločnej obchodnej politiky 
spoločne v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4k (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 19 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4k. V článku 19 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
„1. Komisia predloží správu o svojich 
zisteniach Európskemu parlamentu a
výboru uvedenému v článku 27.“

Or. en

Odôvodnenie

Správa sa predloží Európskemu parlamentu a výboru uvedenému v článku 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 l (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4l. V článku 19 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„3. Ak Komisia usúdi, že zistenia sú 
dôvodom na dočasné zrušenie z dôvodu 
uvedeného v článku 15 ods. 1 písm. a), v 
súlade s postupom uvedeným v článku 
27 ods. 5 rozhodne o monitorovaní a 
hodnotení situácie v dotknutej 
zvýhodnenej krajine počas obdobia 
šiestich mesiacov. Komisia oznámi toto 
rozhodnutie dotknutej zvýhodnenej 
krajine a v Úradnom vestníku 
Európskej únie uverejní oznámenie, v 
ktorom oznámi svoj úmysel prijať 
v súlade s článkom 27a delegovaný akt na 
dočasné zrušenie, pokiaľ sa do konca 
tohto obdobia dotknutá zvýhodnená 
krajina nezaviaže prijať v primeranom 
čase opatrenia potrebné na dosiahnutie 
súladu s dohovormi uvedenými v prílohe 
III časti A.“
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Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie zrušiť zvýhodnenie dopĺňa základný akt rovnakým spôsobom ako zoznam krajín, 
ktoré využívajú SVP+. Preto je logické, aby by sa rovnaký postup, ktorý sa používa na 
schválenie zoznamu, uplatňoval aj na dočasné zrušenie zvýhodnení pre jednu alebo viac 
krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4m (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4m. V článku 19 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
„4. Ak Komisia považuje dočasné 
zrušenie za nevyhnutné, zruší 
zvýhodnenia prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
27a. V prípade uvedenom v odseku 3 
Komisia prijme delegovaný akt na konci 
obdobia uvedeného v uvedenom 
odseku.“

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie zrušiť zvýhodnenie dopĺňa základný akt rovnakým spôsobom ako zoznam krajín, 
ktoré využívajú SVP+. Preto by sa rovnaký postup, ktorý sa používa na schválenie zoznamu, 
mal uplatňovať aj na dočasné zrušenie zvýhodnení pre jednu alebo viac krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4n (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 19 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4n. V článku 19 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Dočasné zrušenie predpokladané 
v delegovanom akte nadobúda účinnosť 
šesť mesiacov po jeho schválení, pokiaľ 
Komisia prostredníctvom delegovaného 
aktu v súlade s článkom 27a predtým 
nerozhodne, že už neprevládajú dôvody, 
o ktoré sa toto rozhodnutie opieralo.“

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie zrušiť zvýhodnenie dopĺňa základný akt rovnakým spôsobom ako zoznam krajín, 
ktoré využívajú SVP+. Preto by sa rovnaký postup, ktorý sa používa na schválenie zoznamu, 
mal uplatňovať aj na dočasné zrušenie zvýhodnení pre jednu alebo viac krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4o (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4o. V článku 20 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Prešetrovanie sa ukončí do šiestich 
mesiacov od dátumu uverejnenia 
oznámenia uvedeného v odseku 2. 
Komisia môže v prípade výnimočných 
okolností a po porade s výborom 
uvedeným v článku 27 predĺžiť toto 
obdobie na ďalších šesť mesiacov v 
súlade s postupom uvedeným v článku 
27 ods. 5.“

Or. en
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Odôvodnenie

Predĺženie by sa malo obmedziť na šesť mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4p (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4p. V článku 22 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
„1. Komisia čo najskôr informuje 
dotknutú zvýhodnenú krajinu o každom 
rozhodnutí prijatom v súlade s článkom 
20 alebo 21 pred tým, ako toto 
rozhodnutie nadobudne účinnosť. 
Komisia o ňom informuje aj Európsky 
parlament, Radu a členské štáty.“

Or. en

Odôvodnenie

Komisia informuje aj Európsky parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4q (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4q. V článku 22 sa odsek 2 vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti táto výsada už nie je možná.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4r (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 25 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4r. V článku 25 sa úvodná časť nahrádza 
takto:
„Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 27a prijme 
zmeny a doplnenia príloh k tomuto 
nariadeniu, ktoré sú potrebné.“

Or. en

Odôvodnenie

Uplatnenie delegovaných aktov je primerané, keďže úprava príloh je očividne zmenou a 
doplnením základného aktu. Takáto technická úprava si nevyžaduje zdĺhavejší riadny 
legislatívny postup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4s (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 27a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4s. Vkladá sa tento článok:

„Článok 27a

Delegované akty
Komisia prijme delegované akty, ako sa 
uvádza v článku 10 ods. 2, článku 11 
odsekoch 7 a 8, článku 16 ods. 3 a článku 
19 odsekoch 3, 4 a 5 v súlade s článkom 
27b a podľa podmienok stanovených 
v článkoch 27c, 27d a 27e s cieľom prijať 
ustanovenia potrebné na uplatňovanie 
tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o:
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a) rozhodnutie udeliť žiadajúcej krajine 
osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo 
udržateľný rozvoj a dobrú správu 
verejných vecí;
b) podrobné pravidlá na stanovenie 
spôsobu uplatňovania osobitných opatrení 
pre najmenej rozvinuté krajiny so 
zreteľom na odvetvie cukru;
c) rozhodnutie o vylúčení krajiny 
z osobitného opatrenia pre najmenej 
rozvinuté krajiny a stanovenie 
prechodného obdobia v dĺžke najmenej 
troch rokov;
d) dočasné stiahnutie preferencií;
e) zmeny a doplnenia príloh k tomuto 
nariadeniu.“

Or. en

Odôvodnenie

Z tohto ustanovenia vyplýva, že Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy, ako aj samotné 
články nariadenia. Keďže výsledkom týchto opatrení sú „zmeny a doplnenia“ základného
nariadenia, a to najmä jeho príloh, mali by sa uplatniť „delegované akty“. S cieľom stanoviť 
pravidlá pre výkon, kontrolu a konečné zrušenie delegovaných aktov sa vložili články 27a, 
27b, 27c a 27d.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4t (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 27b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4t. Vkladá sa tento článok:

„Článok 27b

Výkon delegovania

1. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedená v článku 27a sa udeľuje Komisii 
na obdobie platnosti tohto nariadenia.
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2. Komisia zároveň oznámi delegovaný 
akt Európskemu parlamentu a Rade, a to 
hneď po jeho prijatí.
3. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje na základe podmienok 
stanovených v článkoch 27c a 27d.
4. V naliehavých prípadoch potreby sa 
uplatňuje postup stanovený v článku 
27e.“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto článkom sa stanovujú pravidlá pre výkon delegovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4u (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 27c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4u. Vkladá sa tento článok:

„Článok 27c

Zrušenie delegovania

1. Delegovanie právomocí uvedené v 
článku 27a môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť.
2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup 
s cieľom rozhodnúť, či sa má delegovanie 
právomocí zrušiť, sa snaží v primeranom 
čase pred prijatím konečného rozhodnutia 
informovať druhú inštitúciu a Komisiu, 
pričom uvedie delegované právomoci, 
ktoré by mohli byť zrušené, a možné 
dôvody na zrušenie.
3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomocí, ktoré sú bližšie 
vymedzené v tomto rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť ihneď 
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alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa 
v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v 
Úradnom vestníku Európskej únie.“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto článkom sa stanovuje postup pre zrušenie delegovania právomocí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4v (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 27d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4v. Vkladá sa tento článok:
„Článok 27d

Námietka proti delegovaným aktom
1. Európsky parlament alebo Rada môžu 
vzniesť proti delegovanému aktu 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo 
dňa oznámenia.
Z podnetu Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
2. Ak Európsky parlament ani Rada 
nevzniesli do uplynutia uvedenej lehoty 
námietku proti delegovanému aktu, tento 
akt sa uverejní v Úradnom vestníku 
Európskej únie a  nadobudne účinnosť 
dňom, ktorý je v ňom stanovený.
Delegovaný akt sa môže uverejniť 
v Úradnom vestníku Európskej únie 
a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím 
tejto lehoty, ak Európsky parlament 
a Rada informovali pred týmto dátumom 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietky.
3. Ak Európsky parlament alebo Rada 
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namieta proti delegovanému aktu, akt 
nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá 
vzniesla námietku, uvedie dôvody 
vznesenia námietky proti delegovanému 
aktu.“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto článkom sa stanovujú pravidlá pre vznášanie námietok proti delegovaným aktom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4w (nový)
Nariadenie (ES) č. 732/2008
Článok 27e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4w. Vkladá sa tento článok:
„Článok 27e

Postup pre naliehavé prípady
1. Delegované akty prijaté podľa tohto 
článku nadobúdajú účinnosť okamžite 
a uplatňujú sa pod podmienkou, že sa voči 
nim v súlade s odsekom 2 nevznesie 
žiadna námietka. V oznámení 
o delegovanom akte prijatom podľa tohto 
článku a adresovanom Európskemu 
parlamentu a Rade sa uvedú dôvody 
uplatnenia postupu pre naliehavé prípady.
2. Európsky parlament alebo Rada môžu 
proti delegovanému aktu prijatému podľa 
tohto článku namietať v súlade 
s postupom uvedeným v článku 27d ods. 1. 
V takomto prípade sa akt prestane 
uplatňovať. Inštitúcia, ktorá vznesie 
námietky proti takémuto delegovanému 
aktu, uvedie dôvody svojho konania.“

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto článkom sa stanovujú pravidlá pre delegované akty prijaté v súlade s postupom pre 
naliehavé prípady.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 1968 Konferencia OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD) odporučila vytvorenie 
systému všeobecných preferencií (SVP), v rámci ktorého by priemyselné krajiny udelili na 
nerecipročnom základe obchodné preferencie všetkým rozvojovým krajinám, a to nielen 
bývalým kolóniám.

Európske spoločenstvo ako prvé zaviedlo SVP v roku 1971. Od svojho vzniku je SVP jedným 
z kľúčových nástrojov obchodnej a rozvojovej politiky EÚ na pomoc rozvojovým krajinám 
pri znižovaní chudoby vytváraním príjmov prostredníctvom medzinárodného obchodu.  Ide 
o najvyužívanejší z podobných systémov rozvinutých krajín.

V rámci SVP EÚ sa výrobkom dovezeným z krajín zvýhodnených prostredníctvom SVP 
poskytuje buď bezcolný prístup alebo znížené colné sadzby podľa toho, ktoré opatrenia SVP 
krajina uplatňuje.

V prípade zvýhodnených krajín sú v platnosti tri druhy opatrení:

1) všetky zvýhodnené krajiny požívajú výhody všeobecného opatrenia;

2) osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu verejných vecí 
(„SVP+“) poskytuje dodatočné výhody krajinám, ktoré ratifikujú a vykonávajú zoznam 
v súčasnosti 27 medzinárodných dohovorov a protokolov o ľudských a pracovných právach, 
ochrane životného prostredia, drogách a boji proti korupcii;

3) osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré je známe aj pod označením 
iniciatíva Všetko okrem zbraní, ponúka najvýhodnejšie podmienky zo všetkých s cieľom 
poskytnúť najmenej rozvinutým krajinám prístup na trh EÚ bez ciel a kvót.

Harmonogram

SVP sa vykonáva prostredníctvom na seba nadväzujúcich nariadení s obdobím platnosti tri 
roky v prípade každého z nich. Prvé viacročné vykonávacie nariadenie bolo v platnosti od 
1. januára 2006 do 31. decembra 2008. Druhé nariadenie je platné od 1. januára 2009 do 
31. decembra 2011.

V roku 2008 bol návrh nariadenia platného v súčasnosti postúpený v rámci konzultačného 
postupu Parlamentu. Základné ustanovenia predošlého nariadenia o SVP zostali nezmenené, 
boli však predmetom preskúmania v záujme uľahčenia uplatňovania systému.

Nanešťastie a v rozpore so želaním, ktoré vyjadril Parlament, Komisia neodovzdala svoj 
návrh v dostatočnom časovom predstihu (do 1. júna 2007), aby umožnila v plnej miere 
konzultácie s Európskym parlamentom v primeranom časovom rámci. V skutočnosti Komisia 
predložila návrh až 21. decembra 2007. Rada 31. januára 2008 požiadala Parlament, aby 
predložil svoje stanovisko do 10. apríla. Proces konzultácií s Európskym parlamentom bol 
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teda unáhlený.

Parlament vo svojom uznesení z 5. júna 2008 jasne uviedol, že to nie je prijateľné, že 
v budúcnosti bude potrebovať viac času na to, aby splnil svoju úlohu, a vyzval, aby Komisia 
postúpila návrh revidovaného nariadenia, ktoré sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2012 do 
31. decembra 2014, Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru do 1. júna 2010.

Platnosť súčasného systému uplynie 31. decembra 2011. Komisia predložila návrh 26. mája 
2010.

Predĺženie

Tento návrh však nie je požadovaným návrhom nového nariadenia, ale len predĺžením 
existujúceho.

V záujme prípravy nového návrhu Komisia otvorila verejnú konzultáciu až v marci 2010. 
Museli sa preskúmať výsledky, zozbierať štatistické údaje a bolo potrebné vykonať štúdiu 
hodnotenia vplyvu.

Predĺženie je teda podľa Komisie potrebné, keďže zostávajúce obdobie platnosti nariadenia 
o SVP nie je dostatočné na to, aby umožnilo Komisii predložiť návrh nového nariadenia a 
Parlamentu a Rade dosiahnuť dohodu o následnom nariadení prostredníctvom riadneho 
legislatívneho postupu pred uplynutím platnosti súčasného nariadenia o SVP.

Spravodajca súhlasí s tým, že toto predĺženie je potrebné na zabezpečenie právnej istoty a 
zaručenie záujmov EÚ i zvýhodnených krajín. Zdôrazňuje však, že predĺženie nemôže 
znamenať, že súčasná – neuspokojivá – situácia sa predĺži na ďalšie dva roky.

Lisabonská zmluva

I keď bol návrh zverejnený dlho po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, nezohľadňuje 
postupy výmeny informácií a prijímania rozhodnutí požadované zmluvou, ktorými sa rozšírili 
právomoci Európskeho parlamentu v obchodných otázkach.

Platnosť súčasného nariadenia uplynie dva roky po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. 
So zreteľom na navrhované predĺženie by tento stav pokračoval ďalšie dva roky do 31. 
decembra 2013, t. j. štyri roky po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti.

V rámci súčasného nariadenia nemá Parlament možnosť vyjadriť sa ku kritériám 
oprávnenosti, zoznamu zvýhodnených krajín, zoznamu príjemcov SVP+, účinnému 
vykonávaniu dohovorov, dočasnému stiahnutiu preferenčných opatrení atď.

Spravodajca je presvedčený, že Parlament nemôže akceptovať túto situáciu.

V skutočnosti je povinnosťou poslancov Parlamentu, aby zabezpečili dodržiavanie práv a 
právomocí, ktoré získali zvolení zástupcovia ľudu Európskej únie.
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Podľa článku 207 ods. 2 ZFEÚ je v súčasnosti postupom na prijatie a zmenu a doplnenie 
nariadenia o SVP riadny legislatívny postup, čo má dôsledky pre práva, ktoré musí Parlament 
využívať pri demokratickej kontrole nariadenia.

Spravodajca chce predovšetkým zabezpečiť, aby sa dodržiavali nové právomoci Parlamentu 
podľa článku 290 ZFEÚ o delegovaných aktoch. V skutočnosti identifikuje opatrenia v 
nariadení o SVP, ktoré sa majú považovať za delegované akty: článok 10 ods. 2, článok 11
odseky 7 a 8, článok 16 ods. 3, článok 19 odseky 3, 4 a 5 a článok 25, ktorými sa Parlamentu 
udeľuje právo veta, a teda oveľa silnejšie kontrolné právomoci než v rámci postupu 
uplatňovaného v súčasnosti.

Spravodajca sa domnieva, že začlenenie článku 290 je podmienkou súhlasu Parlamentu 
so zmeneným a doplneným nariadením.

V záujme stanovenia pravidiel výkonu, kontroly a konečného zrušenia delegovaných aktov sa 
vložili články 27a, 27b, 27c, 27d a 27e. 

Nové nariadenie

Spravodajca navrhuje zmeniť a doplniť len tie prvky nariadenia (ES) č. 732/2008, ktoré sú 
potrebné na dodržiavanie nových právomocí, ktoré Parlament získal Lisabonskou zmluvou. 
V tejto fáze sa nenavrhujú žiadne ďalšie zmeny, i keď spravodajca sa domnieva, že je 
potrebné celkové prepracovanie SVP a SVP+.

Spravodajca vyjadruje súhlas s tým, že celkové preskúmanie nariadenia by malo byť 
predmetom návrhu nového nariadenia, ktoré chce Parlament bezodkladne predložiť.

Spravodajca by však chcel zdôrazniť, že nový návrh nariadenia by mal mať tieto základné 
ciele:  (1) vytvoriť účinný systém, ktorý vo väčšej miere reaguje na záujmy zvýhodnených 
krajín a hospodárskych subjektov; (2) vypracovať pravidlá, ktorými sa stanoví lepšie 
regulovaný reformný proces, v rámci ktorého sa zaručí zapojenie príjemcov; (3) zabezpečiť, 
aby nariadenie prikladalo primeranú dôležitosť úlohe demokratickej kontroly, ktorej 
vykonávanie sa vyžaduje od Parlamentu.

Ako zdôraznil Európsky parlament v správe Helmutha Markova v roku 2008, 
charakteristickým znakom EÚ musí byť väčšia transparentnosť a právna istota. Cieľom 
nového návrhu by mala byť zmena SVP na jasnejší a transparentnejší systém.

Pravidlá pôvodu

Pravidlá pôvodu a súvisiace administratívne postupy sú jedným z hlavných dôvodov 
nedostatočného využívania obchodných preferencií, ktoré sa udeľujú v rámci SVP, najmä 
medzi najmenej rozvinutými krajinami. Pravidlami pôvodu možno zabrániť tomu, aby mala 
teoretická preferencia pozitívny vplyv, pričom rizikom je, že tieto pravidlá vytvoria 
zavedením nedosiahnuteľných obchodných cieľov prekážku obchodu, čím spôsobia, že 
preferencie sa využijú nedostatočne alebo sa nevyužijú vôbec.

Nové, revidované pravidlá pôvodu by mali nadobudnúť účinnosť aspoň súbežne s novým 
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SVP.

Reforma by mala umožňovať regionálnu kumuláciu a zahŕňať aj možnosť horizontálnej 
kumulácie medzi regiónmi alebo globálnej kumulácie pre krajiny využívajúce osobitné 
opatrenia v rámci SVP. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť zavedenie zvýhodnených 
pravidiel o požiadavkách na uznanie pôvodu výrobku. Navrhuje sa, aby Európska únia 
vyjadrila svoju vôľu považovať SVP za prioritu v súvislosti s činnosťami, ktoré sa 
vykonávajú v rámci WTO v oblasti harmonizácie pravidiel pôvodu.

Výber krajín

Výber krajín bol predmetom kritiky zo strany zvýhodnených krajín a mimovládnych 
organizácií, ako aj výskumných pracovníkov. Často dochádza k situácii, keď sú chudobné 
krajiny s diverzifikovaným hospodárstvom okamžite vylúčené z najvýhodnejších systémov.

Limit dovozu by sa mohol nahradiť inými kritériami, ktoré sú jednoznačnejšie a  najmä 
bezprostrednejšie súvisia so stupňom rozvoja (dobrým príkladom takéhoto kritéria je Giniho 
koeficient). Krajiny, ktoré by mohli najviac využívať colné preferencie, sú často tie, ktoré 
nespĺňajú kritériá zraniteľnosti potrebné na zahrnutie do SVP+.

Navyše a s cieľom zabrániť narušeniu preferencií je potrebné zhodnotiť v budúcom nariadení 
možnosti preradenia výrobkov v súčasnosti klasifikovaných ako „citlivé“ do kategórie 
„necitlivých“ výrobkov.

Technická pomoc

Spravodajca sa domnieva, že je potrebné zvýšiť vplyv súčasného systému a zlepšiť mieru 
využívania SVP poskytovaním technickej pomoci, ktorá je osobitne určená na vytvorenie 
inštitucionálnej a regulačnej kapacity potrebnej na to, aby tie krajiny, ktoré sú v najväčšej 
núdzi, mohli čo najviac využívať výhody medzinárodného obchodu a systému SVP.

Pomoc sa musí poskytovať, napríklad v podobe partnerských programov, aj v záujme 
podpory príjemcov SVP+ pri účinnom vykonávaní medzinárodných dohovorov 
požadovaných v rámci tohto stimulačného opatrenia a ich záväzkov.

Komisia by sa mala aktívne snažiť o kontrolu dodržiavania týchto záväzkov. Mala by 
automaticky začať vyšetrovanie vždy v  prípade, keď výbor ILO pre uplatňovanie noriem 
venuje „osobitný odsek“ zvýhodnenej krajine, ktorá nespĺňa základné pracovné normy. 
Vyšetrovanie by malo vždy zahŕňať spoluprácu s Európskym parlamentom a predstaviteľmi 
občianskej spoločnosti (vrátane sociálnych partnerov) príslušnej krajiny.


