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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 o uplatňování systému všeobecných 
celních preferencí
(KOM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0241),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0116/2011),

– 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 (A7-0000/2011),

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. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

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 po vstupu 
v platnost. 

(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 10 let, s 
výjimkou zvláštního režimu pro nejméně 
rozvinuté země, který by měl nadále platit
na dobu neurčitou. Systém bude 
přezkoumán pět let po vstupu v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise navrhuje, aby nařízení mělo neomezenou dobu platnosti. Vzhledem k tomu, 
že se navrhují zásadní změny a že je to poprvé, kdy má Evropský parlament možnost přispět k 
tomuto nařízení v rámci řádného legislativního postupu, by bylo vhodnější navrhnout omezení 
doby jeho platnosti na deset let. Bylo by to stále ještě dostatečné dlouhé období pro zajištění 
předvídatelnosti a stability, a shodovalo by se s časovým rámcem, s nímž se v současné době 
počítá pro pokyny pro uplatňování systému všeobecných celních preferencí. Režim „vše 
kromě zbraní“ by však měl platit bez časového omezení, jak tomu bylo doposud.

Pozměňovací návrh 2

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 

(19) Takové sazební snížení by mělo být 
dostatečně přitažlivé, aby podněcovalo 
hospodářské subjekty k využívání 
možností, které systém nabízí. Všeobecné 
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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.

snížení valorických cel by proto mělo 
paušálně činit 4 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

Odůvodnění

Je důležité tento systém zatraktivnit, protože současné snížení celních sazeb často nedokáže 
ani vyrovnat další administrativní náklady spojené se žádostmi o preference. Vzhledem k 
tomu, že je ze systému vyřazeno mnoho ekonomicky konkurenceschopnějších zemí, je prostor 
pro malé zvýšení preferencí pro příjemce s nízkými a středními příjmy, kteří v systému 
zůstávají.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „zeměmi“ rozumějí země a území, 
které mají celní správu;

Or. en

Odůvodnění

Toto vyjasnění je zapotřebí, aby nedocházelo k nedorozuměním, pokud jde o definici země pro 
účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na 
nejméně rozvinuté země.

Or. en
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Odůvodnění

Toto vyjasnění je zapotřebí, aby bylo jednoznačně řečeno, že nejméně rozvinuté země budou 
vždy moci využívat režim „vše kromě zbraní“, dokud je bude OSN řadit k nejméně rozvinutým 
zemím.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ustanovení odst. 1 písm. a) bude 
použitelné až dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost pro země, které do jeho 
vstupu v platnost uzavřely jednání s 
Evropskou unií o dvoustranné dohodě o 
preferenčním přístupu na trh, která se 
ještě neuplatňuje, protože stále probíhá 
ratifikační proces.

Or. en

Odůvodnění

Pokud určitá země již uzavřela s Evropskou unií dohodu o preferenčním přístupu na trh, ale v 
okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost ještě nemůže tuto dohodu uplatňovat vzhledem k 
tomu, že dosud nebyl ukončen ratifikační proces, neměla by být od samého počátku vyloučena 
ze systému GSP. A to proto, aby nebylo nutno po přechodné období znovu zavádět celní sazby 
podle DNV, což by mohlo vést k možným narušením obchodu u země, která přijala závazek, že 
posílí obchodní vztahy s Evropskou unií.

Pozměňovací návrh 6

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 

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 dvou let ode dne 
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v platnost; vstupu dotyčného rozhodnutí v platnost;

Or. en

Odůvodnění

Je logické sjednotit všechna přechodná ustanovení na stejné časové období.

Pozměňovací návrh 7

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 4 procentní body. U produktů třídy XI a) 
a XI b) GSP toto snížení činí 20 %.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité tento systém zatraktivnit, protože současné snížení celních sazeb často nedokáže 
ani vyrovnat další administrativní náklady spojené se žádostmi o preference. Vzhledem k 
tomu, že je ze systému vyřazeno mnoho ekonomicky konkurenceschopnějších zemí, je prostor 
pro malé zvýšení preferencí pro příjemce s nízkými a středními příjmy, kteří v systému 
zůstávají.

Pozměňovací návrh 8

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 

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 
4 procentní body, platí tato preferenční cla 
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preferenční cla i nadále. i nadále.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité tento systém zatraktivnit, protože současné snížení celních sazeb často nedokáže
ani vyrovnat další administrativní náklady spojené se žádostmi o preference. Vzhledem k 
tomu, že je ze systému vyřazeno mnoho ekonomicky konkurenceschopnějších zemí, je prostor 
pro malé zvýšení preferencí pro příjemce, kteří v systému zůstávají.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 8 – bod 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V zájmu snazšího informování a 
zvýšení transparentnosti Komise také 
zajistí, aby byly relevantní statistické 
údaje pro jednotlivé třídy GSP pravidelně 
k dispozici ve veřejně přístupné databázi. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu toho, aby byl systém pro všechny zúčastněné transparentní, je nutné, aby statistické 
údaje, na jejichž základě se přezkum provádí, byly zveřejňovány v pravidelných intervalech 
také v době mezi revizemi seznamu. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od data poskytnutí celních preferencí 
v rámci zvláštního pobídkového režimu pro 
udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí 
veřejných Komise přezkoumává stav 
ratifikace úmluv uvedených v příloze VIII 
a sleduje jejich účinné provádění 
prostřednictvím zkoumání závěrů 
a doporučení příslušných kontrolních 

1. Od data poskytnutí celních preferencí 
v rámci zvláštního pobídkového režimu pro 
udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí 
veřejných Komise přezkoumává stav 
ratifikace úmluv uvedených v příloze VIII 
a sleduje jejich účinné provádění a také 
spolupráci s kontrolními orgány 
prostřednictvím zkoumání závěrů 
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orgánů. a doporučení příslušných kontrolních 
orgánů. 

Or. en

Odůvodnění

Mezi povinnostmi a závazky pro získání zvýhodnění v systému GSP uvedenými v čl. 9 odst. 1 
je i přijetí podmínek pravidelné kontroly a zapojení se do postupů sledování a zajištění 
potřebné součinnosti. Je proto důležité, aby byl i tento aspekt součástí pravidelného 
hodnocení, které má provádět Evropská komise. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 26 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise předloží Evropskému 
parlamentu zprávu uvádějící její zjištění 
a zdůvodněné závěry, k nimž dospěla ve 
vztahu ke všem podstatným věcným 
a právním otázkám, a to s náležitým 
ohledem na ochranu důvěrných informací 
ve smyslu článku 37a. Komise tuto zprávu 
zpřístupní veřejnosti nejpozději do šesti 
měsíců po jejím předložení Evropskému 
parlamentu. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité sladit ochranná ustanovení v nařízení o GSP s jinými ochrannými ustanoveními v 
nařízeních přijatých Evropskou unií, a také průběžně informovat Evropský parlament o těchto 
důležitých aspektech uplatňování tohoto nařízení. Jsou však nutná zvláštní ustanovení, pokud 
jde o důvěrnost, jak bylo nastíněno v horizontálních pozměňovacích návrzích k tzv. Omnibus I 
(KOM(2011)0082).
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Pozměňovací návrh 12

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 
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.

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 
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. Jakékoli clo vybrané 
v důsledku těchto prozatímních opatření 
musí být vráceno.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité sladit ochranná ustanovení v nařízení o GSP s jinými ochrannými ustanoveními v 
nařízeních přijatých Evropskou unií. Pokud by nebyly splněny podmínky pro znovuzavedení 
běžných cel podle společného celního sazebníku, měla by být tato cla příjemci vrácena. 

Pozměňovací návrh 13

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 

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, 
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38249097, pokud tyto dovážené produkty 
uvedené v příloze V respektive IX 
pocházejí ze zvýhodněné země a:

38200000 a 38249097, pokud tyto 
dovážené produkty uvedené v příloze V 
respektive IX pocházejí ze zvýhodněné 
země a:

Or. en

Odůvodnění

Specifické ochranné ustanovení pro textil by mělo být použitelné pro textil i pro oděvy. Nejsou 
dostatečné ekonomické nebo technické důvody, které by opodstatňovaly různý přístup k těmto 
dvěma odvětvím. V původním znění je také třeba opravit odkaz na článek.

Pozměňovací návrh 14

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 
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.

b) v případě produktů zařazených ve 
třídách 11 a) a 11 b) systému GSP 
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. en

Odůvodnění

Specifické ochranné ustanovení pro textil by mělo být použitelné pro textil i pro oděvy. Nejsou
dostatečné ekonomické nebo technické důvody, které by opodstatňovaly různý přístup k těmto 
dvěma odvětvím. V původním znění navrženém Komisí je rovněž chyba, odkaz na nesprávnou 
přílohu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčena ustanovení oddílu I 
této kapitoly, mohou být produkty kapitol 1 
až 24 společného celního sazebníku 

1. Aniž jsou dotčena ustanovení oddílu I 
této kapitoly, mohou být produkty kapitol 1 
až 24 společného celního sazebníku 
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stanoveného nařízením (EHS) č. 2658/87 
pocházející ze zvýhodněných zemí 
předmětem zvláštních kontrolních 
mechanismů, aby se zamezilo narušení trhu 
Evropské unie. Po konzultaci s výborem 
pro organizaci příslušného společného trhu 
se zemědělskými produkty nebo produkty 
rybolovu Komise z vlastního podnětu nebo 
na žádost členského státu v souladu 
s přezkumným řízením podle čl. 38 odst. 3
rozhodne, zda se má tento zvláštní 
kontrolní mechanismus použít a na které 
produkty se má vztahovat.

stanoveného nařízením (EHS) č. 2658/87 
pocházející ze zvýhodněných zemí 
předmětem zvláštních kontrolních 
mechanismů, aby se zamezilo narušení trhu 
Evropské unie. Po konzultaci s výborem 
pro organizaci příslušného společného trhu 
se zemědělskými produkty nebo produkty 
rybolovu Komise z vlastního podnětu nebo 
na žádost členského státu v souladu 
s poradním postupem podle čl. 38 odst. 2
rozhodne, zda se má tento zvláštní 
kontrolní mechanismus použít a na které 
produkty se má vztahovat.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné, aby se k přijímání kontrolních opatření používal poradní postup, a to s ohledem na 
účinky těchto opatření a jejich postupnou logiku ve vztahu k přijetí konečných ochranných 
opatření. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do šesti týdnů od konce každého 
čtvrtletí zašlou členské státy Eurostatu své 
statistické údaje o produktech 
propuštěných do celního režimu volného 
oběhu během dotyčného čtvrtletí v rámci 
celních preferencí podle nařízení Rady 
(ES) č. 471/2009. Tyto údaje s odkazy na 
kódy kombinované nomenklatury 
a případně na kódy TARIC, uspořádané 
podle země původu, uvádějí hodnoty, 
množství a případné doplňkové jednotky 
požadované v souladu s definicemi 
obsaženými v tomto nařízení.

2. Ve lhůtě stanovené v čl. 8 odst. 1 
nařízení Rady (ES) č. 471/2009 zašlou 
členské státy Eurostatu své statistické údaje 
o produktech propuštěných do celního 
režimu volného oběhu během dotyčného 
měsíčního referenčního období v rámci 
celních preferencí podle nařízení Rady 
(ES) č. 471/2009. Tyto údaje s odkazy na 
kódy kombinované nomenklatury 
a případně na kódy TARIC, uspořádané 
podle země původu, uvádějí hodnoty, 
množství a případné doplňkové jednotky 
požadované v souladu s definicemi 
obsaženými v tomto nařízení. Eurostat 
zajistí šíření těchto statistických údajů v 
souladu s článkem 10 uvedeného 
nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu toho, aby byl systém pro všechny zúčastněné transparentnější a v neposlední řadě 
aby bylo umožněno vývozcům a dovozcům, aby si byli vědomi možného odstupňování u 
určitého produktu, je nezbytné, aby byly příslušné statistické údaje pravidelně k dispozici v 
souladu s ustanoveními pro jiné obchodní statistiky.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 36 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmé, že po přijetí Lisabonské smlouvy bude třeba, aby byly Evropský parlament a Rada 
informovány současně, a tento odstavec je zpravidla součástí článku, který obsahuje 
ustanovení pro přijímání aktu v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37a
1. Informace získané na základě tohoto 
nařízení smějí být použity pouze k účelu, 
k němuž byly vyžádány.
2. Žádné informace důvěrné povahy a 
informace, které jsou důvěrně sděleny na 
základě tohoto nařízení, nesmějí být 
zveřejněny bez zvláštního povolení od 
poskytovatele těchto informací.
3. V každé žádosti o důvěrné zacházení se 
uvedou důvody, proč je informace 
důvěrná. Nechce-li ten, kdo informaci 
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poskytl, povolit její zveřejnění ani její 
sdělení v obecné nebo souhrnné formě a 
prokáže-li se, že žádost o důvěrné 
zacházení není důvodná, nemusí být 
dotyčná informace brána v úvahu.
4. Informace je v každém případě 
považována za důvěrnou, pokud by její 
sdělení mohlo mít závažný nepříznivý 
dopad na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím 
zdrojem.
5. Odstavce 1 až 4 nevylučují, aby se 
orgány Unie odvolávaly na obecné 
informace a zejména na důvody, na 
kterých jsou založena rozhodnutí přijatá 
na základě tohoto nařízení. Orgány Unie 
však musí přihlížet k oprávněnému zájmu 
dotčených fyzických a právnických osob 
na zachování jejich obchodního tajemství. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité sladit ochranná ustanovení v nařízení o GSP s jinými ochrannými ustanoveními v 
nařízeních přijatých Evropskou unií, a také průběžně informovat Evropský parlament o těchto 
důležitých aspektech uplatňování tohoto nařízení. Jsou však nutná zvláštní ustanovení, pokud 
jde o důvěrnost, jak bylo nastíněno v horizontálních pozměňovacích návrzích změnách k tzv. 
Omnibus I (KOM(2011)0082).

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4 – druhý pododstavec (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud má být stanovisko výboru získáno 
písemným postupem, tento postup se 
ukončí bez výsledku ve lhůtě pro vydání 
stanoviska, pokud tak rozhodne předseda 
výboru nebo pokud o to požádá prostá 
většina členů výboru.“

Or. en
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Odůvodnění

Je také nutné upřesnit postup pro případ, že by bylo stanovisko vyžádané podle článku 8 
nařízení (EU) č. 182/2011 získáno písemným postupem. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 39 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise předkládá Evropskému 
parlamentu výroční zprávu o uplatňování 
a provádění tohoto nařízení. Tato zpráva 
postihuje veškeré preferenční režimy 
uvedené v čl. 1 odst. 2 včetně povinností
týkajících se překážek obchodu, a podává 
přehledné shrnutí statistik a vývoje 
obchodu s přijímajícími zeměmi a 
územími.
2. Výbor pro všeobecné celní preference a 
Evropský parlament se na základě výše 
uvedené zprávy zabývají účinky systému. 
Evropský parlament může pozvat Komisi 
na ad hoc schůzi příslušného výboru, aby 
přednesla a vysvětlila veškeré 
problematické otázky související 
s uplatňováním tohoto nařízení.
3. Komise tuto zprávu zpřístupní 
veřejnosti nejpozději do šesti měsíců po 
jejím předložení Výboru pro všeobecné 
celní preference a Evropskému 
parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby byly v nařízení jednoznačně stanoveny povinnosti, pokud jde o 
podávání zpráv.
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento systém bude použitelný po dobu 
10 let ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost. Den ukončení použitelnosti 
nařízení se však nevztahuje na zvláštní 
režim pro nejméně rozvinuté země, ani na 
žádná jiná ustanovení tohoto nařízení, 
pokud se uplatňují ve spojení s uvedeným 
režimem.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise navrhuje, aby nařízení mělo neomezenou dobu platnosti. Vzhledem k tomu, 
že se navrhují zásadní změny a že je to poprvé, kdy má Evropský parlament možnost přispět k 
tomuto nařízení v rámci řádného legislativního postupu, by bylo vhodnější navrhnout omezení 
doby jeho platnosti na deset let. Bylo by to stále ještě dostatečné dlouhé období pro zajištění 
předvídatelnosti a stability, a shodovalo by se s časovým rámcem, s nímž se v současné době 
počítá pro pokyny pro uplatňování systému všeobecných celních preferencí. Režim „vše 
kromě zbraní“ by však měl platit bez časového omezení, jak tomu bylo doposud.
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Amendment 22

Návrh nařízení
Příloha V – nový text

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Kód KN Popis zboží Citlivost/necitlivost

2805 19 Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin: ostatní N

2805 30
Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně 
smíšené nebo vzájemně legované N

2818 20 Oxid hlinitý, jiný než umělý korund N

3102 21 Síran amonný N

3102 40
Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým 
nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami N

3102 50 Dusičnan sodný N

3102 60
Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu 
amonného N

7801 99 Netvářené (surové) olovo: ostatní N

8101 94
Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a prutů 
získaných prostým slinováním N

8104 11
Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % 
hmotnostních hořčíku N

8104 19 Netvářený (surový) hořčík: ostatní N

8107 20 Netvářené (surové) kadmium; prášek N

8108 20 Netvářený (surový) titan; prášek N

8108 30 Titanový odpad a šrot N

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je ze systému vyřazeno mnoho ekonomicky konkurenceschopnějších zemí, 
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je 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 23

Návrh nařízení
Příloha V – nový text

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Kód KN Popis zboží Citlivost/ 
necitlivost

3103 10 Superfosfáty C

3105 Mineral or chemical fertilisers containing two or three of 
the fertilising elements nitrogen, phosphorus and 
potassium; ostatní hnojiva; produkty kapitoly 31 ve formě 
tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové 
hmotnosti nepřesahující 10 kg

C

ex Kapitola 32 Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; 
barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy 
a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; inkousty, 
kromě produktů čísel 3204 a 3206 a kromě produktů 
podpoložek 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (tříselné 
výtažky z eukalyptu), ex 3201 90 90 (tříselné výtažky získané 
z plodů gambier a myrobalan) a ex 3201 90 90 (další 
tříselné výtažky rostlinného původu)

N

3204 Syntetická organická barviva, chemicky definovaná 
i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické 
barvicí látce specifikované poznámkou 3 ke kapitole 32; 
syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční 
zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky 
definované i nedefinované

C

3206 Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 ke 
kapitole 32, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; 
anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky 
definované i nedefinované

C

Kapitola 33 Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo 
toaletní přípravky

N
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Kapitola 34 Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací 
prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené 
vosky, lešticí a cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, 
modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na 
bázi sádry

N

3501 Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy C

3502 90 90 Albumináty a ostatní deriváty albuminu N

3503 00 Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) 
fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty 
želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě 
kaseinových klihů čísla 3501

N

3504 00 00 Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich 
deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, 
též chromovaný

N

3505 10 50 Esterifikované a etherifikované škroby N

3506 Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené 
ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo 
lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, 
o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

N

3507 Enzymy; připravené enzymy, jinde neuvedené ani 
nezahrnuté

C

Kapitola 36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické 
slitiny; některé hořlavé přípravky

N

Kapitola 37 Fotografické nebo kinematografické zboží N

ex Kapitola 38 Různé chemické výrobky, kromě produktů čísla 3802, 
položky 3817 00, podpoložek 3823 12 00 a 3823 70 00 
a čísla 3825 a kromě produktů položek 3809 10 a 3824 60

N

3802 Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné 
uhlí, včetně použitého živočišného uhlí

C

3817 00 Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 
2707 nebo 2902

C

3823 12 00 Kyselina olejová C

3823 70 00 Technické mastné alkoholy C

3825 Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných 
průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; 
komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady 
specifikované v poznámce 6 ke kapitole 38

C

Or. en
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Odůvodnění

V příloze V návrhu Komise bylo chybně vypuštěno označení „6b“.  Třída 6b systému GSP by 
měla obsahovat celní položky uvedené v tomto pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha IX – nový text

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh Parlamentu

Kód KN Popis zboží Citlivost/necitlivost

2805 19 Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin: ostatní N

2805 30
Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně 
smíšené nebo vzájemně legované N

2818 20 Oxid hlinitý, jiný než umělý korund N

7801 99 Netvářené (surové) olovo: ostatní N

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je ze systému vyřazeno mnoho ekonomicky konkurenceschopnějších zemí, 
je 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. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Evropská unie poskytuje od roku 1971 nereciproční obchodní preference v podobě snížených 
celních sazeb na zboží z rozvojových zemí, které vstupuje na evropský trh, prostřednictvím 
všeobecného systému celních preferencí (systém GSP). Tento systém je součástí její společné 
obchodní politiky v souladu s obecnými ustanoveními, jimiž se řídí vnější činnost EU, a již 
dříve byl uplatňován na základě nařízení Rady. Poslední systém pochází z roku 2008 a nyní se 
má uskutečnit jeho přezkum. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bude toto nařízení 
poprvé podléhat řádnému legislativnímu postupu.

Cílem tohoto klíčového obchodního nástroje je dát rozvojovým zemím možnost, aby se ve 
větší míře zapojily do mezinárodního obchodu, a získaly tak z vývozu dodatečné příjmy na 
podporu růstu příjmů a vlastního udržitelného rozvoje a provádění politických strategií 
zaměřených na snižování chudoby.

V roce 2009 činila hodnota dovozu EU v rámci tohoto systému přibližně 60 miliard EUR, což 
představuje 4 % celkového dovozu EU.

Systém GSP zahrnuje tři samostatné režimy preferencí:
– „standardní“ GSP,
– zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných známý jako 
„GSP+“, který nabízí další snížení sazeb na podporu zranitelných rozvojových zemí 
při ratifikaci a provádění příslušných mezinárodních úmluv týkajících se ochrany lidských 
a pracovních práv a standardů řádné správy věcí veřejných;
– režim „vše kromě zbrání“ (EBA), podle něhož všechny výrobky z nejméně rozvinutých 
zemí (LDC) – s výjimkou zbraní a munice – nepodléhají v EU žádnému dovoznímu clu ani 
kvótám.

Při zachování této obecné struktury přináší nový legislativní návrh do režimu dovozu 
z rozvojových zemí několik změn s cílem „zaměřit dovozní preference na země, které to 
nejvíce potřebují“. V praxi to znamená, že preference jsou některým zemím odňaty, čímž se 
zvyšuje hodnota preferencí pro ty, kteří v systému zůstávají, což je proces, který lze nazvat 
„konsolidací preferencí“.

1. Výběr zemí

Nejvýznamnější změnou v tomto novém návrhu jsou nová kritéria stanovená k využívání 
těchto výhod, která by výrazně snížila počet zvýhodněných zemí ze současných 176 zemí na 
přibližně 80. To je způsobeno třemi aspekty v návrhu:

a) země, které mají alternativní preferenční režim, zejména dohodu o volném obchodu, 
již nebudou zvýhodněny v rámci GSP.
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b) zámořské země a zámořská území EU, USA a Austrálie jsou rovněž z tohoto systému 
vyřazeny.

c) země, které byly během tří po sobě jdoucích let před aktualizací seznamu zvýhodněných 
zemí zařazeny Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy, již 
nebudou mít na preference nárok. K zemím, které by ztratily své preference, patří například 
Kuvajt, Saudská Arábie, Rusko, Brazílie a Katar.

Zatímco první dvě kritéria nejsou nijak sporná, třetí kritérium bude mít dopad na země, které 
ztratí preference GSP a sníží se jejich postavení pouze na země s doložkou nejvyšších výhod, 
a to zejména v případě podstatné preferenční marže pro vyvážené výrobky. Důvodem tohoto 
návrhu je snížit konkurenci pro méně rozvinuté země. Podle Komise jsou vyspělejší rozvinuté 
země dnes největšími příjemci preferencí GSP a představují zhruba 40 % dovozů v rámci 
GSP. Mnohé z nich také v současné době jednají s Evropskou unií o dvoustranných 
dohodách, čímž daly jasně najevo potřebu jiného druhu obchodních vztahů. Tento návrh by 
mohl zároveň posílit pozici EU v těchto jednáních.

V této souvislosti stojí za zmínku, že v nařízení o GSP není index Světové banky novinkou. 
V platném nařízení z roku 2008 je uvedeno, že země s vysokými příjmy by měly být ze 
systému vyjmuty, ale bylo to v kombinaci s kritérií zranitelnosti (pět největších tříd vývozu do 
EU ve výši maximálně 75 % celkové hodnoty) a ve skutečnosti nebyla na základě těchto 
kritérií vyloučena téměř žádná země.

Zpravodaj je toho názoru, že je důležité mít možnost spolehnout se na objektivní, trvalá a 
mezinárodně uznávaná kritéria, která by rovněž obstála ve WTO, a jako takový nemá index 
Světové banky mnoho konkurentů. Proto nejsou v tomto ohledu předkládány žádné 
pozměňovací návrhy. Je však třeba změnit navrhovaná přechodná období, aby bylo zajištěno, 
že země, které do dne vstupu nařízení v platnost uzavřou dvoustranné dohody s EU, o své 
preference nepřijdou, pokud nemohou tyto dohody uplatňovat vzhledem k tomu, že ještě stále 
probíhá proces jejich ratifikace – opak by mohl vést k narušení obchodu. 

2. Pravidla původu

Dále je důležité vyjasnit, jaké důsledky pro obchod, zejména na regionální úrovni, by měla 
situace, kdy se výrazně počet zemí zvýhodněných v rámci systému GSP, tedy i zemí, které 
mohou využívat zdokonalených pravidel o původu v rámci GSP. Tato nová pravidla původu 
usnadňují možnost regionální kumulace a zavádějí koncept jednotné transformace. Pokud 
sousední země jako obchodní partneři tohoto systému nevyužívají, může to mít zásadní dopad 
na ty země, které jsou i nadále zvýhodněny v rámci systému GSP a na jejich schopnost 
dovážet či vyvážet produkty k dalšímu zpracování. Pokud by jedna nebo dvě země ze 
současných regionů byly smluvní stranou dohody o volném obchodu s EU, bude to mít dopad 
na možnost, aby tyto země byly i nadále zvýhodněny v rámci GSP, pokud v tomto ohledu 
nebudou přijata zvláštní ustanovení.  Je jasné, že je třeba, aby se těmito důsledky Komise 
podrobněji zabývala a pečlivě je sledovala, a aby byly stanoveny zvláštní podmínky, jak o 
nich podávat zprávy.

3. Rozsah produktů
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Tím, že se sníží počet zvýhodněných zemí, se také výrazně snižuje objem preferencí pro 
rozvojové země. Mezi zbývajícími zvýhodněnými je mnoho zemí s vysokým stupněm 
chudoby a relativně nízkým indexem lidského rozvoje, které přitom nepatří mezi nejméně 
rozvinuté země. Zpravodaj je přesvědčen, že při současném přezkumu systému GSP by mělo 
být snahou rozšířit jeho přínosy pro chudší země, které v systému zůstávají, s cílem zvýšit 
rozvojový potenciál. Mají-li být vyloučeny konkurenceschopnější ekonomiky, vznikne 
prostor pro větší snížení celních sazeb, jelikož dnes je toto snížení často tak malé, že nedokáže 
ani vyrovnat administrativní vícenáklady spojené se žádostmi o preference. Rozsah produktů 
by měl být také rozšířen o některé produkty, které mají zvláštní hodnotu pro rozvojové země, 
přičemž je třeba dbát na to, aby tím nedošlo k oslabení preferencí nejméně rozvinutých zemí u 
produktů, které pro ně mají zásadní význam. 

4. Odstupňování

Odstupňování znamená, že určitá třída produktů z dané země ztrácí preference, když se na 
trhu EU stane příliš konkurenceschopnou. Podle systému z roku 2008 se odstupňování použije 
v případě, že průměr dovozů určité třídy ze země je vyšší než 15 % dovozů téhož produktu 
v systému GSP ze všech zemí zvýhodněných v rámci GSP v průběhu tří let (nebo 12,5 % na 
textilní výrobky). Komise nyní navrhuje rozšířit počet tříd produktů z 21 na 32, aby byly tyto 
kategorie homogennější. Prahové hodnoty se zvýší na 17,5 % a 14,5 %, ale podle Komise se 
jedná pouze o přizpůsobení se nové situaci, nikoliv o zvýšení v reálných hodnotách. 

Zpravodaj vítá skutečnost, že třídy produktů jsou podrobnější, což by mělo umožnit cílenější 
systém odstupňování, a nenavrhuje změnu prahových hodnot. Evropský parlament by 
nicméně měl pečlivě sledovat, jaký bude mít tento návrh v budoucnu dopad.

5. GSP+

Jedním z vytčených cílů navrhované reformy je další podpora základních lidských a 
pracovních práv a zásad udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných poskytováním 
pobídek k tomu, aby se více zemí zapojilo do systému GSP+. Systém GSP+ je důležitým 
nástrojem na podporu a ochranu základních lidských práv a zásad udržitelného rozvoje. 

Skutečnost je však taková, že pokud navrhovaná kritéria pro celý systém zůstanou zachována, 
bude jen velmi málo ze současných 15 zvýhodněných zemí i nadále způsobilých, a to buď 
proto, že podepsaly s EU dohodu o volném obchodu (Střední Amerika, Peru a Kolumbie), 
nebo se dostanou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy. Podle výpočtů 
Komise by byly způsobilé pouze dvě nové země, pokud splní všechna kritéria.

Zpravodaj souhlasí s návrhy Komise týkajícími se tohoto zvláštního systému, který zahrnuje:

– seznam 27 úmluv, které musí země ratifikovat, aby měla na zvýhodnění v rámci tohoto 
systému nárok 
– ekonomická kritéria, mezi nimiž je práh podílu dovozu ve výši 2 % (namísto 1 %) a 
kritérium diverzifikace, které zůstává ve stejné výši
– neprovádí se odstupňování produktů
– nejsou žádné lhůty pro podání žádosti
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– transparentnější systém kontroly a účinnější mechanismus odnětí preferencí. 

6. Záruky

Nové nařízení také obsahuje řadu ochranných a kontrolních opatření, jak tomu bylo v 
minulosti. Postupy vedoucí k uplatňování ochranných doložek však byly nově definovány, 
což znamená, že výrobci z EU budou mít právně podložené právo přijmout opatření, a budou 
založeny na testu malých škod: nyní bude místo „závažných potíží“ stačit „závažné narušení“, 
tj. „zhoršení hospodářské a / nebo finanční situace“. Zvláštní ochranné doložky pro textilní 
průmysl, zemědělství a rybolov budou zachovány a prahy budou přizpůsobeny hodnotám 
mechanismu odstupňování. Zpravodaj navrhuje, aby se působnost ochranných doložek pro 
textil rozšířila na veškeré textilní výrobky, tj. aby nezahrnovala pouze oděvy.

7. Postup rozhodování

Na nový legislativní návrh se nejen vztahuje řádný legislativní postup, ale návrh musí také 
obsahovat nová ustanovení o rozhodovacím postupu podle Lisabonské smlouvy, s odkazy na 
prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci. Je jasné, že Evropský parlament bude v 
souvislosti s tímto nařízením hrát ve srovnání s minulostí zcela jinou roli, a to i pokud jde o 
rozhodnutí během prováděcí fáze nařízení.  Obecně lze říci, že Komise v podstatě souhlasí 
s názorem Evropského parlamentu na výklad Smlouvy, pokud jde o rozdíl mezi oběma 
různými postupy, a akty v přenesené pravomoci budou velmi časté. K nařízení o GSP je 
připojena řada příloh, které budou přijaty jako akty v přenesené pravomoci. Souvisí to 
zejména s tím, že mnohé prahové hodnoty jsou počítány na základě celkových dovozů GSP, 
které se samozřejmě v průběhu času mění, a budou tudíž muset být průběžně upravovány. V 
této oblasti zpráva provádí v návrhu změny s cílem sladit nařízení s jinými právními předpisy, 
pokud jde o ochranné doložky.

8. Doba platnosti nařízení

Komise navrhuje, aby toto nařízení mělo neomezenou dobu platnosti bez uvedení lhůty, kdy 
bude muset být obnoveno. Revize se předpokládá po pěti letech. Vzhledem k tomu, že toto 
nařízení je poprvé přijímáno řádným legislativním postupem, a také že jsou navrhovány 
zásadní změny, by se mohlo uvažovat o možnosti omezit dobu platnosti na deset let. To by i 
tak znamenalo podstatné zlepšení oproti současné situaci a stále ještě by ještě zbývalo dost 
času k zajištění stability a předvídatelnosti pro hospodářské subjekty.


