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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 uplatňuje systém 
všeobecných colných preferencií
(KOM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2011)0241),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0116/2011),

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

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2011),

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. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Nariadením Rady (ES) č. 732/2008, 
ktorým sa uplatňuje systém všeobecných 
colných preferencií na obdobie od 1. 
januára 2009 do 31. decembra 2011, 
rozšírené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 
732/2008, sa uplatňuje systém 
všeobecných colných preferencií (systém) 
až do uplatňovania tohto nariadenia. Po 
tomto dátume by sa mal systém uplatňovať 
naďalej bez stanoveného dátumu 
ukončenia platnosti. Po piatich rokoch od 
nadobudnutia účinnosti ho však treba 
preskúmať. 

(6) Nariadením Rady (ES) č. 732/2008, 
ktorým sa uplatňuje systém všeobecných 
colných preferencií na obdobie od 1. 
januára 2009 do 31. decembra 2011, 
rozšírené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. …, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 
732/2008, sa uplatňuje systém 
všeobecných colných preferencií (systém) 
až do uplatňovania tohto nariadenia. Po 
tomto dátume by sa mal systém uplatňovať 
10 rokov s výnimkou osobitného opatrenia 
pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré by 
sa malo ďalej uplatňovať bez stanoveného 
dátumu ukončenia platnosti. Po piatich 
rokoch od nadobudnutia účinnosti treba 
systém preskúmať.

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia navrhuje, aby malo toto nariadenie neohraničenú účinnosť bez 
obmedzenia. Vzhľadom na to, že sa navrhujú rozsiahlejšie zmeny a že Európsky parlament sa 
môže po prvýkrát podieľať na prijímaní tohto nariadenia riadnym legislatívnym postupom, by 
bolo vhodnejšie navrhnúť možnosť obmedzenia účinnosti na desať rokov. Bolo by to 
dostatočne dlhé obdobie na to, aby sa zabezpečila predvídateľnosť a stabilita, a súčasne by 
zodpovedalo časovému rámcu, ktorý bol stanovený pre usmernenia týkajúce sa uplatňovania 
systému všeobecných colných preferencií. Systém „všetko okrem zbraní” by mal však zostať 
tak ako dosiaľ otvorený.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Takéto zníženie ciel by malo byť 
dostatočne atraktívne, aby motivovalo 
obchodníkov využívať možnosti, ktoré im 
systém ponúka. Preto by sa mali clá ad 
valorem všeobecne znížiť paušálne o 3,5 
percentuálneho bodu z colnej sadzby 
podľa „doložky najvyšších výhod“, pričom 
na textílie a textilný tovar by sa mali znížiť 
o 20 %. Osobitné clá by sa mali znížiť o 30 
%. Ak je stanovené minimálne clo, toto 
minimálne clo by sa nemalo uplatňovať.

(19) Takéto zníženie ciel by malo byť 
dostatočne atraktívne, aby motivovalo 
obchodníkov využívať možnosti, ktoré im 
systém ponúka. Preto by sa mali clá ad 
valorem všeobecne znížiť paušálne o 4 
percentuálne body z colnej sadzby podľa 
„doložky najvyšších výhod“, pričom na 
textílie a textilný tovar by sa mali znížiť 
o 20 %. Osobitné clá by sa mali znížiť o 30 
%. Ak je stanovené minimálne clo, toto 
minimálne clo by sa nemalo uplatňovať.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa tento systém zatraktívnil, pretože súčasné zníženie často prevýšia ďalšie 
administratívne požiadavky spojené s uplatňovaním preferencií. Keďže veľa krajín s vyššou 
konkurencieschopnosťou je vyňatých zo systému, existuje priestor na malý rast preferencií 
zvýhodnených krajín s nízkymi a stredne vysokými príjmami, ktoré zostávajú v systéme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) „krajiny“ sú krajiny a územia s 
colnou správou;

Or. en

Odôvodnenie

Toto vysvetlenie je potrebné na zabránenie nedorozumeniam, pokiaľ ide o vymedzenie krajiny 
na účely tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odsek 1 písm. b) sa nevzťahuje na 
najmenej rozvinuté krajiny.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na najmenej 
rozvinuté krajiny.

Or. en

Odôvodnenie

Toto vysvetlenie je potrebné, aby bolo jasné, že najmenej rozvinuté krajiny budú mať vždy 
štatút krajín, v ktorých sa uplatňuje zásada „všetko okrem zbraní”, pokiaľ tak budú 
klasifikované OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Odsek 1 písm. a) sa uplatňuje až po 
dvoch rokoch od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia v prípade krajín, ktoré 
budú k dátumu nadobudnutia účinnosti 
rokovať o bilaterálnom zvýhodnenom 
prístupe na trh s Európskou úniou, ktorý 
sa ešte nebude uplatňovať pre 
neukončenie ratifikačného postupu. 

Or. en

Odôvodnenie

Ak krajina uzatvorí dohodu o zvýhodnenom prístupe na trh s Európskou úniou, ale v čase 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nebude môcť uplatňovať túto dohodu z dôvodu 
neukončenia ratifikačného postupu, nemala by byť vylúčená zo systému všeobecných 
preferencií.  Cieľom je zabrániť znovuzavedeniu povinností vyplývajúcich z doložky 
najvyšších výhod, čo by mohlo viesť k narušeniu obchodu krajiny, ktorá sa usiluje o upevnenie 
obchodných vzťahov s Európskou úniou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) rozhodnutie o odstránení zvýhodnenej 
krajiny zo zoznamu zvýhodnených krajín 
podľa GSP v súlade s odsekom 3 a na 
základe článku 4 ods. 1 písm. a) sa 
uplatňuje po uplynutí jedného roka od 
dátumu nadobudnutia účinnosti 
rozhodnutia;

(a) rozhodnutie o odstránení zvýhodnenej 
krajiny zo zoznamu zvýhodnených krajín 
podľa GSP v súlade s odsekom 3 a na 
základe článku 4 ods. 1 písm. a) sa 
uplatňuje po uplynutí dvoch rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti 
rozhodnutia;

Or. en

Odôvodnenie

Je logické, že všetky prechodné ustanovenia sú zosúladené a uvádzajú sa v nich rovnaké 
obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Clá ad valorem podľa Spoločného 
colného sadzobníka na výrobky uvedené v 
prílohe V ako citlivé výrobky sa znižujú o 
3,5 percentuálneho bodu. Pri výrobkoch z 
tried GSP XI a) a XI b) predstavuje toto 
zníženie 20 %.

2. Clá ad valorem podľa Spoločného 
colného sadzobníka na výrobky uvedené v 
prílohe V ako citlivé výrobky sa znižujú o 
4 percentuálne body. Pri výrobkoch z tried 
GSP XI a) a XI b) predstavuje toto 
zníženie 20 %.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa tento systém zatraktívnil, pretože súčasné zníženie často prevýšia ďalšie 
administratívne požiadavky spojené s uplatňovaním preferencií. Keďže veľa hospodársky 
konkurencieschopných krajín je vyňatých zo systému, existuje priestor na malý rast 
preferencií zvýhodnených krajín s nízkymi a stredne vysokými príjmami, ktoré zostávajú v 
systéme.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak zvýhodnené colné sadzby vypočítané 
podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 
732/2008 na clá ad valorem podľa 
Spoločného colného sadzobníka platné 
k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia stanovujú zníženie colnej 
sadzby na výrobky uvedené v odseku 2 
tohto článku o viac ako 3,5 
percentuálneho bodu, uplatňujú sa tieto 
zvýhodnené colné sadzby.

3. Ak zvýhodnené colné sadzby vypočítané 
podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 
732/2008 na clá ad valorem podľa 
Spoločného colného sadzobníka platné 
k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia stanovujú zníženie colnej 
sadzby na výrobky uvedené v odseku 2 
tohto článku o viac ako 4 percentuálne 
body, uplatňujú sa tieto zvýhodnené colné 
sadzby.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa tento systém zatraktívnil, pretože súčasné zníženie často prevýšia ďalšie 
administratívne požiadavky spojené s uplatňovaním preferencií. Keďže veľa hospodársky 
konkurencieschopných krajín je vyňatých zo systému, existuje priestor na malý rast 
preferencií zvýhodnených krajín, ktoré zostávajú v systéme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. V záujme zlepšenia informovanosti a 
zvýšenia transparentnosti Komisia 
zabezpečí, aby boli relevantné štatistické 
údaje týkajúce sa príslušných tried GSP 
pravidelne uverejňované v databáze 
prístupnej verejnosti. 

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zvýšiť transparentnosť všetkých zapojených subjektov je dôležité, aby sa štatistické 
údaje, na základe ktorých sa uskutočňuje preskúmanie, zverejňovali v pravidelných 
intervaloch aj v období medzi revíziami zoznamu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Od dátumu udelenia colných preferencií 
poskytovaných podľa osobitného 
stimulačného opatrenia pre trvalo 
udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí 
verejných Komisia sleduje stav ratifikácie 
dohovorov uvedených v prílohe VIII 
a monitoruje ich účinné vykonávanie 
skúmaním záverov a odporúčaní 
príslušných monitorovacích orgánov. 

1. Od dátumu udelenia colných preferencií 
poskytovaných podľa osobitného 
stimulačného opatrenia pre trvalo 
udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí 
verejných Komisia sleduje stav ratifikácie 
dohovorov uvedených v prílohe VIII 
a monitoruje ich účinné vykonávanie, ako 
aj spoluprácu s monitorujúcimi orgánmi 
skúmaním záverov a odporúčaní 
príslušných monitorovacích orgánov. 

Or. en

Odôvodnenie

K povinnostiam a záväzkom uvedeným v článku 9 ods. 1 patrí aj pravidelné monitorovanie a 
podieľanie sa na monitorovaní a spolupráca pri ňom. Je preto dôležité, aby to bolo súčasťou 
pravidelné hodnotenia Európskej komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia predloží s náležitým ohľadom 
na ochranu dôverných informácií v 
zmysle článku 37a Európskemu 
parlamentu správu, v ktorej uvedie svoje 
zistenia a odôvodnené závery v súvislosti 
so všetkými relevantnými vecnými a 
právnymi otázkami. Do šiestich mesiacov 
od predloženia správy Európskemu 
parlamentu Komisia správu zverejní.  

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité zosúladiť ochranné opatrenia z nariadenia o systéme všeobecných preferencií s 
ďalšími opatreniami Európskej únie a informovať Európsky parlament o týchto dôležitých 
aspektoch vykonávania nariadenia. Sú však potrebné osobitné ustanovenia týkajúce sa 
dôvernosti, ako sa uvádza v horizontálnych PDN k takzvanému omnibusu 1 
(KOM(2011)0082).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak konečne ustanovené skutočnosti ukážu,
že neboli splnené podmienky vymedzené 
v článku 22 ods. 1, Komisia prijme 
rozhodnutie o ukončení vyšetrovania a 
konania v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 38 ods. 3. Toto 
rozhodnutie sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Vyšetrovanie sa 
považuje za ukončené, ak do lehoty 
uvedenej v článku 24 ods. 4 nebolo 
uverejnené žiadne rozhodnutie a všetky 
naliehavé preventívne opatrenia 
automaticky uplynú.

Ak konečne ustanovené skutočnosti ukážu, 
že neboli splnené podmienky vymedzené 
v článku 22 ods. 1, Komisia prijme 
rozhodnutie o ukončení vyšetrovania a 
konania v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 38 ods. 3. Toto 
rozhodnutie sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Vyšetrovanie sa 
považuje za ukončené, ak do lehoty 
uvedenej v článku 24 ods. 4 nebolo 
uverejnené žiadne rozhodnutie a všetky 
naliehavé preventívne opatrenia 
automaticky uplynú. Všetko clo získané na 
základe týchto dočasných opatrení sa 
vráti.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zosúladiť ochranné opatrenia z nariadenia o systéme všeobecných preferencií s 
ďalšími opatreniami Európskej únie. Ak neboli splnené podmienky na zavedenie bežných ciel 
podľa Spoločného colného sadzobníka, clo je potrebné vrátiť zvýhodnenej krajine. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 29 - odsek 1 - úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby tým boli dotknuté 1. Bez toho, aby tým boli dotknuté 



PR\886901SK.doc 13/27 PE473.824v02-00

SK

ustanovenia oddielu I tejto kapitoly, dňa 1. 
januára každého roku Komisia z vlastného 
podnetu a v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 38 ods. 2 
zruší colné preferencie uvedené v článkoch 
7 a 13 vo vzťahu k výrobkom uvedeným 
v triede 11 písm. b) GSP alebo výrobkom 
zatriedeným pod číselnými znakmi 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 a 38249097 
kombinovanej nomenklatúry, ak dovoz 
týchto výrobkov uvedených v prílohe 
V alebo IX, podľa toho o ktoré výrobky 
ide, pochádza zo zvýhodnenej krajiny a 
jeho celkový objem:

ustanovenia oddielu I tejto kapitoly, dňa 1. 
januára každého roku Komisia z vlastného 
podnetu a v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 38 ods. 2 
zruší colné preferencie uvedené v článkoch 
7 a 12 vo vzťahu k výrobkom uvedeným 
v triede 11 písm. a) a 11 písm. b) GSP 
alebo výrobkom zatriedeným pod 
číselnými znakmi 22071000, 22072000, 
29091910, 38140090, 38200000 
a 38249097 kombinovanej nomenklatúry, 
ak dovoz týchto výrobkov uvedených 
v prílohe V alebo IX, podľa toho o ktoré 
výrobky ide, pochádza zo zvýhodnenej 
krajiny a jeho celkový objem:

Or. en

Odôvodnenie

Osobitná ochranná doložka pre textil by sa mala uplatňovať na textil i odevy. Neexistujú
dostatočné ekonomické alebo technické dôvody pre rozdielny prístup k týmto dvoch 
oblastiam. V pôvodnom texte je potrebné opraviť aj zmienku týkajúcu sa výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) prekročí v prípade výrobkov uvedených 
v triede 11 písm. b) GSP podiel uvedený 
v prílohe VI, ods. 2 hodnoty dovozu 
výrobkov v triede 11 písm. b) GSP zo 
všetkých krajín a území uvedených 
v prílohe I do Európskej únie počas 
akéhokoľvek dvanásťmesačného obdobia.

(b) prekročí v prípade výrobkov uvedených 
v triede 11 písm. a) a 11 písm. b) GSP 
podiel uvedený v prílohe VI, ods. 2 
hodnoty dovozu výrobkov v triede 11 
písm. a) a 11 písm. b) GSP zo všetkých 
krajín a území uvedených v prílohe II do 
Európskej únie počas akéhokoľvek 
dvanásťmesačného obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Osobitná ochranná doložka pre textil by sa mala uplatňovať na textil i odevy. Neexistujú 
dostatočné ekonomické alebo technické dôvody pre rozdielny prístup k týmto dvoch 
oblastiam. V pôvodnom texte Komisie je tiež chyba v odkaze na prílohu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
oddielu I tejto kapitoly, výrobky uvedené 
v kapitolách 1 až 24 Spoločného colného 
sadzobníka ustanoveného nariadením 
(EHS) č. 2658/87 s pôvodom 
v zvýhodnených krajinách môžu podliehať 
osobitnému dozornému mechanizmu 
s cieľom zabrániť narušeniu trhov 
Európskej únie. Komisia z vlastného 
podnetu alebo na žiadosť členského štátu 
po porade s výborom pre príslušnú 
organizáciu spoločného trhu pre 
poľnohospodárstvo alebo rybolov 
rozhodne v súlade s postupom 
preskúmania uvedenom v článku 38 ods. 
3, či uplatní tento osobitný dozorný 
mechanizmus, a určí výrobky, na ktoré sa 
tento dozorný mechanizmus má 
uplatňovať.

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
oddielu I tejto kapitoly, výrobky uvedené 
v kapitolách 1 až 24 Spoločného colného 
sadzobníka ustanoveného nariadením 
(EHS) č. 2658/87 s pôvodom 
v zvýhodnených krajinách môžu podliehať 
osobitnému dozornému mechanizmu 
s cieľom zabrániť narušeniu trhov 
Európskej únie. Komisia z vlastného 
podnetu alebo na žiadosť členského štátu 
po porade s výborom pre príslušnú 
organizáciu spoločného trhu pre 
poľnohospodárstvo alebo rybolov 
rozhodne v súlade s konzultačným 
postupom uvedenom v článku 38 ods. 2, či 
uplatní tento osobitný dozorný 
mechanizmus, a určí výrobky, na ktoré sa 
tento dozorný mechanizmus má 
uplatňovať.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa pri prijímaní opatrení dohľadu a dočasných opatrení používal konzultačný 
postup vzhľadom na účinky týchto opatrení a ich logiku postupnosti vo vzťahu k prijímaniu 
konečných ochranných opatrení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Do šiestich týždňov od ukončenia 
každého štvrťroka zasielajú členské štáty 
Eurostatu štatistické údaje o výrobkoch, 
ktoré boli počas daného štvrťroka
prepustené do colného režimu voľného 
obehu so zvýhodnenými colnými sadzbami 

2. V lehote podľa článku 8 ods. 1 
nariadenia Rady (ES) č. 471/2009
zasielajú členské štáty Eurostatu štatistické 
údaje o výrobkoch, ktoré boli počas tohto 
mesačného referenčného obdobia
prepustené do colného režimu voľného 
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podľa nariadenia Rady (ES) č. 471/2009. 
Tieto údaje poskytnuté s odkazom na 
číselné znaky kombinovanej nomenklatúry 
a v príslušných prípadoch na číselné znaky 
sadzobníku TARIC preukazujú hodnoty, 
množstvá a všetky doplnkové údaje v 
členení podľa krajín pôvodu, ktoré sa 
vyžadujú v zmysle definícií v tomto 
nariadení.

obehu so zvýhodnenými colnými sadzbami 
podľa nariadenia Rady (ES) č. 471/2009. 
Tieto údaje poskytnuté s odkazom na 
číselné znaky kombinovanej nomenklatúry 
a v príslušných prípadoch na číselné znaky 
sadzobníku TARIC preukazujú hodnoty, 
množstvá a všetky doplnkové údaje v 
členení podľa krajín pôvodu, ktoré sa 
vyžadujú v zmysle definícií v tomto 
nariadení. Eurostat šíri tieto štatistické 
údaje v súlade s článkom 10 uvedeného 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zvýšiť transparentnosť všetkých zapojených subjektov, nielen pre informovanie 
vývozcov a dovozcov o riziku zmeny zaradenia výrobku, by mali byť štatistické údaje dostupné 
pravidelne v súlade s ustanoveniami pre iné obchodné štatistiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Komisia oznamuje delegovaný akt 
súčasne Európskemu parlamentu a Rade 
hneď po jeho prijatí.

Or. en

Odôvodnenie

Je jasné, že po prijatí Lisabonskej zmluvy by mal byť Európsky parlament informovaný spolu 
s Radou, a tento odsek býva súčasťou článku, v ktorom sa stanovuje prijímanie delegovaných 
aktov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 37 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Èlánok 37a
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1. Informácie získané podľa tohto 
nariadenia sa používajú iba na účel, na 
ktorý boli vyžiadané.
2. Žiadne informácie dôverného 
charakteru ani žiadne informácie 
poskytnuté ako dôverné, ktoré sú získané 
podľa tohto nariadenia, sa nesmú 
poskytnúť tretej osobe bez osobitného 
povolenia poskytovateľa takýchto 
informácií.
3. V každej žiadosti o zachovanie 
dôvernosti informácií sa uvedú dôvody, 
prečo sú informácie dôverné. Ak si však 
poskytovateľ informácií neželá 
informácie zverejniť ani povoliť ich 
poskytnutie tretej osobe vo všeobecnej 
podobe alebo vo forme zhrnutia a ak sa 
ukáže, že žiadosť o zachovanie dôvernosti 
informácií je neopodstatnená, na 
príslušné informácie sa neprihliada.
4. Informácie sa v každom prípade 
považujú za dôverné, ak by ich 
poskytnutie tretej osobe mohlo mať 
výrazný nepriaznivý vplyv na 
poskytovateľa alebo zdroj takýchto 
informácií.
5. Odsekmi 1 až 4 sa nevylučuje, aby 
orgány Únie uviedli odkaz na všeobecné 
informácie, a najmä na dôvody, ktoré sú 
základom rozhodnutí prijatých podľa 
tohto nariadenia. Uvedené orgány však 
zohľadňujú legitímny záujem príslušných 
fyzických a právnických osôb o 
zachovanie ich obchodného tajomstva. 

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zosúladiť ochranné opatrenia z nariadenia o systéme všeobecných preferencií s 
ďalšími opatreniami Európskej únie a informovať Európsky parlament o týchto dôležitých 
aspektoch vykonávania nariadenia. Sú však potrebné osobitné ustanovenia týkajúce sa 
dôvernosti, ako sa uvádza v horizontálnych PDN k takzvanému omnibusu 1 
(KOM(2011)0082).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4 – druhý pododsek (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa má stanovisko výboru získať 
prostredníctvom písomného postupu, 
tento postup sa ukončí bez výsledku, keď 
o tom v lehote na doručenie stanoviska 
rozhodne predseda výboru, alebo ak o to 
požiada jednoduchá väčšina členov 
výboru.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité špecifikovať postup pre prípad, že by sa požadované stanovisko podľa článku 8 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011 získalo prostredníctvom písomného postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia každé dva roky predloží Rade 
a Európskemu parlamentu správu 
o účinkoch systému, ktorá sa vzťahuje na 
posledné dvojročné obdobie a všetky 
zvýhodnené opatrenia uvedené v článku 1 
ods. 2.

1. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu ročnú správu o uplatňovaní a 
vykonávaní tohto nariadenia. Správa sa 
týka všetkých zvýhodnených opatrení 
uvedených v článku 1 ods. 2 vrátane 
povinností súvisiacich s prekážkami pre 
obchod a predloží súhrn štatistických 
údajov a údaje o vývoji trhu so 
zvýhodnenými krajinami a územiami.
2. Výbor pre všeobecné zvýhodnenia a 
Európsky parlament preskúmajú na 
základe správy účinky systému.  Európsky 
parlament môže pozvať Komisiu na ad 
hoc zasadnutie gestorského výboru, aby 
na ňom predložila a vysvetlila všetky 
otázky súvisiace s vykonávaním 
nariadenia.
3. Do šiestich mesiacov od predloženia 
správy Výboru pre všeobecné zvýhodnenia 
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a Európskemu parlamentu Komisia 
správu zverejní.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť jasné vymedzenie povinnosti podávať správy v nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Tento systém sa uplatňuje 10 rokov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. Tento dátum uplynutia 
účinnosti sa však nevzťahuje na osobitné 
opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny 
ani na akékoľvek iné ustanovenia tohto 
nariadenia v rozsahu, v ktorom sa 
uplatňujú spolu s týmto opatrením.

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia navrhuje, aby malo toto nariadenie neohraničenú účinnosť bez 
obmedzenia. Vzhľadom na to, že sa navrhujú rozsiahlejšie zmeny a že Európsky parlament sa 
môže po prvýkrát podieľať na prijímaní tohto nariadenia riadnym legislatívnym postupom, by 
bolo vhodnejšie navrhnúť možnosť obmedzenia účinnosti na desať rokov. Bolo by to 
dostatočne dlhé obdobie na to, aby sa zabezpečila predvídateľnosť a stabilita, a súčasne by 
zodpovedalo časovému rámcu, ktorý bol stanovený pre usmernenia týkajúce sa uplatňovania 
systému všeobecných colných preferencií. Systém „všetko okrem zbraní” by mal zostať 
otvorený ako dosiaľ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha V – nový text

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu
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HS kód Opis Citlivosť/ necitlivosť

280519
alkalické kovy/kovy alkalických zemín iné ako sodík a 
vápnik NS

280530
Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, tiež vzájomne 
zmiešané alebo vzájomne legované NS

281820 Oxid hlinitý (okrem umelého korundu) NS

310221 Síran amónny NS

310240
Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým 
alebo inou anorganickou nehnojivou látkou NS

310250 Dusičnan sodný NS

310260
Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu 
amónneho NS

780199 surové olovo iné ako rafinované, inde neuvedené v 78.01 NS

810194 surový volfrám vrátane tyčí a prútov získaných spekaním NS

810411
Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % 
hmotnostných horčíka NS

810419 Surový horčík (okrem 8104.11) NS

810720 Surové kadmium; prášok NS

810820 Surový titán; prášok NS

810830 titánový odpad a šrot NS

Or. en

Odôvodnenie

Keďže hospodársky konkurencieschopné krajiny sú vyňaté zo systému, je tu priestor na 
rozšírenie škály výrobkov, aby sa zvýšil potenciál rozvoja.  Pri rozšírení škály výrobkov musia 
mať zvolené výrobky nezanedbateľnú hodnotu pre krajiny, ktoré ostávajú v systéme, pričom 
treba mať na zreteli nepoškodzovanie priemyslu najmenej rozvinutých krajín a EÚ. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Príloha V – nový text

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

HS kód Opis Citlivosť/ 
necitlivosť

3103 10 Superfosfáty S
3105 Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri 

z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; iné hnojivá; 
výrobky kapitoly 31 v tabletách alebo podobných formách 
alebo v baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 
kg

S

ex kapitola 32 Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich 
deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; 
náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty; 
okrem výrobkov položiek 3204 a 3206 a okrem výrobkov 
podpoložiek 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 
(trieslovinové výťažky z eukalyptu), ex 3201 90 90 
(trieslovinové výťažky odvodené z plodov gambíru a 
myrobalanu) a ex 3201 90 90 (iné trieslovinové výťažky 
rastlinného pôvodu)

NS

3204 Syntetické organické farbivá, tiež chemicky definované; 
prípravky na základe syntetického organického farbiva 
špecifikované v poznámke 3 ku kapitole 32; syntetické 
organické výrobky používané ako fluorescenčné zjasňovacie 
prostriedky alebo ako luminofóry, tiež chemicky definované

S

3206 Ostatné farbivá; prípravky špecifikované v poznámke 3 ku 
kapitole 32, iné ako položky 3203, 3204 alebo 3205; 
anorganické výrobky tohto typu používané ako luminofóry, 
tiež chemicky definované

S

Kapitola 33 Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné 
prípravky

NS

Kapitola 34 Mydlá, organické povrchovo-aktívne prostriedky, prípravky 
na pranie, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené 
vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné 
výrobky, modelárske pasty, zubné vosky a zubné prípravky 
na báze sadry

NS

3501 Kazeín, kazeináty a ostatné kazeínové deriváty; kazeínové 
lepidlá

S

3502 90 90 Albumináty a ostatné deriváty albumínu NS
3503 00 Želatína (vrátane želatíny v pravouhlých (vrátane NS
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štvorcových) plátoch, tiež povrchovo upravená alebo 
farbená) a deriváty želatíny; isinglass; ostatné gleje 
živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky 3501

3504 00 00 Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich 
deriváty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; kožný 
prášok, tiež chrómovaný

NS

3505 10 50 Esterifikované alebo éterifikované škroby NS

3506 Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde 
nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné na 
použitie ako gleje alebo lepidlá, uvádzané na predaj v 
malom, s čistou hmotnosťou nepresahujúcou 1 kg

NS

3507 Enzýmy; pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo 
nezahrnuté

S

Kapitola 36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické 
zliatiny; niektoré horľavé prípravky

NS

Kapitola 37 Fotografický alebo kinematografický tovar NS
ex kapitola 38 Rôzne chemické výrobky, okrem výrobkov položiek 3802 

a 3817 00, podpoložiek 3823 12 00 a 3823 70 00 a položky 
3825 a okrem výrobkov podpoložiek 3809 10 a 3809 60

NS

3802 Aktívne uhlie; aktívne prírodné minerálne produkty; 
živočíšne uhlie, vrátane použitého živočíšneho uhlia

S

3817 00 Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov, iné ako 
položky 2707 alebo 2902

S

3823 12 00 Kyselina olejová S
3823 70 00 Technické mastné alkoholy S
3825 Zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných 

priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani 
nezahrnuté; komunálny odpad; kal z čističiek odpadových 
vôd; ostatný odpad uvedený v poznámke 6 ku kapitole 38

S

Or. en

Odôvodnenie

Nedopatrením vypustená trieda 6b v prílohe V k návrhu Komisie. Trieda 6b GSP by mala 
obsahovať colné položky uvedené v tomto PDN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Príloha IX – nový text

Text predložený Komisiou
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

HS kód Opis Citlivosù / 
necitlivosù

280519
alkalické kovy/kovy alkalických zemín iné ako sodík a 
vápnik NS

280530
Kovy vzácnych zemín, skandium a ytrium, tiež vzájomne 
zmiešané alebo vzájomne legované NS

281820 Oxid hlinitý (okrem umelého korundu) NS

780199 surové olovo iné ako rafinované, inde neuvedené v 78.01 NS

Or. en

Odôvodnenie

Keďže hospodársky konkurencieschopné krajiny sú vyňaté zo systému, je tu priestor na 
rozšírenie škály výrobkov, aby sa zvýšil potenciál rozvoja.  Pri rozšírení škály výrobkov musia 
mať zvolené výrobky nezanedbateľnú hodnotu pre krajiny, ktoré ostávajú v systéme, pričom 
treba mať na zreteli nepoškodzovanie priemyslu najmenej rozvinutých krajín a EÚ. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska únia (EÚ) udeľuje od roku 1971 nerecipročné obchodné preferencie v podobe 
znížených ciel na tovar, ktorý vstupuje na európsky trh z rozvojových krajín prostredníctvom 
systému všeobecných colných preferencií (GSP). Tento systém je súčasťou jej spoločnej 
obchodnej politiky v súlade so všeobecnými ustanoveniami upravujúcimi vonkajšiu činnosť 
EÚ a v minulosti bol implementovaný prostredníctvom nariadení Rady. Posledný systém 
pochádza z roku 2008 a momentálne ho čaká revízia. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy bude toto nariadenie po prvý raz podliehať riadnemu legislatívnemu postupu.

Cieľom tohto kľúčového obchodného nástroja je umožniť rozvojovým krajinám zúčastňovať 
sa vo väčšej miere na medzinárodnom obchode, a tým vytvárať dodatočné príjmy z vývozu 
s cieľom podporiť rast príjmov a presadzovanie vlastného trvalo udržateľného rozvoja 
a politických stratégií boja proti chudobe.

V roku 2009 bola hodnota dovozu EÚ v rámci tohto systému približne 60 miliárd EUR, čo 
predstavuje 4 % celkového dovozu EÚ.

Systém všeobecných colných preferencií sa vzťahuje na tri samostatné preferenčné režimy:
– „štandardný“ systém všeobecných colných preferencií, 
– osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, 
známe ako GSP+. Ponúka dodatočné zníženia ciel zamerané na podporu zraniteľných 
rozvojových krajín pri ratifikácii a plnení príslušných medzinárodných dohovorov na ochranu 
základných ľudských a pracovných práv a noriem dobrej správy vecí verejných.
– opatrenie „všetko okrem zbraní”, podľa ktorého žiadny výrobok z najmenej rozvinutých 
krajín okrem zbraní a výzbroje nepodlieha v EÚ žiadnym dovozným clám alebo kvótam.

Nový legislatívny návrh zachováva túto všeobecnú štruktúru a zároveň zavádza niekoľko 
zmien v systéme dovozu výrobkov z rozvojových krajín a jeho cieľom je sústrediť dovozné 
preferencie do tých rozvojových krajín, ktoré ich najviac potrebujú. V praxi to znamená, že 
preferencie budú niektorým krajinám odobraté a zároveň sa zvýši hodnota preferencií 
krajinám zotrvávajúcim v systéme. Tento proces možno nazvať „konsolidácia preferencií”.

1. Výber krajín

Najvýznamnejšou zmenou v tomto novom návrhu sú nové kritériá zamerané na využitie 
týchto preferencií, ktoré by významne znížili počet zvýhodnených krajín zo súčasných 176 na 
80. Dôvodom sú tri aspekty v návrhu:

a) krajiny s alternatívnou dohodou o preferenčných podmienkach, najmä dohodou o 
voľnom obchode, už nebudú zvýhodnené krajiny GSP;

b) zo systému sú vyňaté aj zámorské krajiny a územia EÚ, USA a Austrálie;
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c) krajiny, ktoré boli klasifikované Svetovou bankou ako krajiny s vysokými alebo vyššími 
strednými príjmami v troch po sebe nasledujúcich rokoch bezprostredne predchádzajúcich 
aktualizácii zoznamu zvýhodnených krajín, už nebudú môcť využívať preferencie. Ku krajinám, 
ktoré by stratili preferencie, patria napríklad Kuvajt, Saudská Arábia, Rusko, Brazília a Katar.

Kým prvé dve kritériá by nemali byť kontroverzné, tretie kritérium bude mať vplyv na 
krajiny, ktoré stratia preferencie a ich postavenie sa zníži len na doložku najvyšších výhod, a 
to najmä v krajinách s významnou preferenčnou maržou na vyvážané výrobky. Za týmto 
návrhom stojí zámer znížiť konkurenciu pre menej rozvinuté krajiny. Podľa Komisie sú viac 
rozvinuté krajiny v súčasnosti najviac zvýhodnenými krajinami v rámci GSP a tvoria 
približne 40 % vývozu v rámci GSP. Mnohé z nich si jasne uvedomili potrebu iného druhu 
obchodných vzťahov a v súčasnosti rokujú o bilaterálnych dohodách s Európskou úniou. 
Tento návrh by zároveň mohol samozrejme viesť k zvýšenému pákovému efektu pre EÚ v 
týchto rokovaniach.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že index Svetovej banky nie je v nariadení o systéme 
všeobecných preferencií novinkou. V súčasnom nariadení z roku 2008 je stanovené, že zo 
systému by sa mali vyňať krajiny s vysokými príjmami, no toto ustanovenie bolo 
skombinované s kritériom zraniteľnosti (päť najväčších tried vývozu do EÚ predstavuje 
maximálne 75 % celkovej hodnoty), a v praxi nakoniec nebola zo systému vylúčená na 
základe týchto kritérií žiadna krajina.

Spravodajca sa nazdáva, že je dôležité môcť sa spoľahnúť na objektívne, stabilné a 
medzinárodne uznané kritériá, ktoré by obstáli aj vo WTO, a ako taký nemá index Svetovej 
banky mnoho konkurentov. V tejto súvislosti preto nezavádza žiadne pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy. Je však potrebné zmeniť navrhnuté prechodné obdobia, aby sa zaistilo, že 
krajiny, ktoré uzatvoria bilaterálne dohody s EÚ k dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia, 
nestratia svoje zvýhodnenie, ak ich nebudú môcť uplatňovať z dôvodu ratifikácie, pretože by 
to mohlo viesť k narušeniu obchodu. 

2. Pravidlá pôvodu

Ďalej je dôležité objasniť dôsledky pre obchod, najmä na regionálnej úrovni v prípade, že sa 
významne zníži počet zvýhodnených krajín, ktoré môžu využívať zlepšené pravidlá GSP o 
pôvode. Tieto nové pravidlá o pôvode umožňujú regionálnu kumuláciu a zavádzajú koncepciu 
jednej transformácie.  Ak budú susediaci obchodní partneri vylúčený zo systému, mohlo by to 
mať významný vplyv na tých, ktorí ostatnú zvýhodnenými v rámci GSP, a na ich schopnosť 
dovážať alebo vyvážať výrobky na ďalšie prepracovanie. Ak by dve alebo viaceré krajiny v 
regióne podpísali s EÚ dohodu o voľnom obchode, malo by to vplyv na možnosti ostatných 
zvýhodnených krajín v rámci GSP, ak by sa neprijali osobitné ustanovenia.  Tieto dôsledky 
preto musí Komisia ďalej preskúmať, podrobne sledovať a na základe osobitných podmienok 
o nich podávať správy.

3. Rozsah výrobkov

  Znížením počtu zvýhodnených krajín sa zároveň výrazne zníži objem preferencií 
rozvojovým krajinám. Medzi ostávajúcimi zvýhodnenými krajinami je veľa krajín s vysokou 
úrovňou chudoby a relatívne nízkym indexom ľudského rozvoja bez toho, aby boli najmenej 
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rozvinutými krajinami. Spravodajca je presvedčený, že cieľom revízie systému GSP by malo 
byť rozšírenie prínosov pre chudobnejšie krajiny, ktoré ostanú v systéme, v záujme zvýšenia 
ich rozvojového potenciálu. 

Ak sa vylúčia konkurencieschopnejšie ekonomiky, zostane priestor na väčšie zníženie ciel, 
pretože súčasné zníženie ciel je často také malé, že ho prevýšia ďalšie administratívne 
požiadavky spojené s uplatňovaním preferencií.

 Rozsah výrobkov by sa ešte mal rozšíriť o niektoré z tých, ktoré majú osobitnú hodnotu pre 
rozvojové krajiny, pričom treba dbať o to, aby sa nenarušili preferencie najmenej rozvinutých 
krajín týkajúce sa výrobkov, ktoré majú pre ne zásadný význam. 

4. Graduácia

Graduácia znamená, že určitá výrobková skupina z konkrétnej krajiny stráca zvýhodnenie, 
keď sa jej konkurencieschopnosť na trhu EÚ príliš zvýši. V súlade so systémom z roku 2008 
sa graduácia uplatňuje vtedy, keď priemerné dovozy triedy z jednej krajiny prekročia 15 % 
dovozov v rámci GSP rovnakých výrobkov zo všetkých zvýhodnených krajín GSP počas 
troch rokov (alebo 12,5 % pri textilných výrobkoch). Komisia teraz navrhuje v záujme väčšej 
homogénnosti kategórií rozšíriť počet výrobkových skupín z 21 na 32. Prahy sa zvýšia na 
17,5 %, respektíve 14,5 %, no podľa vyjadrenia Komisie ide viac-menej o ich prispôsobenie 
novej situácii, a nie o reálne zvýšenie. 

Spravodajca víta, že výrobkové skupiny sú špecifikované podrobnejšie, čo by malo umožniť 
cielenejší systém graduácie, a nenavrhuje zmenu prahov. Európsky parlament by však mal v 
budúcnosti pozorne sledovať vplyv tohto nariadenia.

5. GSP +

Jedným zo stanovených cieľov navrhovanej reformy je ďalšia podpora hlavných ľudských a 
pracovných práv a zásad trvalo udržateľného rozvoja a dobrej správy vecí verejných, a to 
poskytnutím stimulov viacerým krajinám pre ich zapojenie sa do systému GSP+. Systém GSP 
+ je dôležitý nástroj podpory a ochrany hlavných ľudských práv a zásad udržateľného 
rozvoja. 

Realita je však taká, že pokiaľ sa zachovajú navrhované kritériá pre celý systém, len veľmi 
málo zo súčasných 15 zvýhodnených krajín bude mať na zvýhodnenie naďalej nárok, buď 
preto, že už podpísali s EÚ dohodu o voľnom obchode (Latinská Amerika, Peru a Kolumbia), 
alebo boli preradené ako krajiny s vyššími strednými príjmami. Podľa výpočtov Komisie by 
nárok získali len tri nové krajiny, ak by splnili všetky kritériá.

Spravodajca súhlasí s návrhmi Komisie v súvislosti s týmto osobitným systémom, ktorý 
zahŕňa:

– zoznam 27 dohovorov, ktoré je potrebné ratifikovať, aby sa mohli uplatňovať, 
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– ekonomické kritériá vrátane prahovej hodnoty podielu dovozu vo výške 2 % (miesto 1 %) a 
dodržiavanie kritéria diverzifikácie,
– neuplatňuje sa graduácia výrobku,
– neuplatňujú sa termíny pre žiadosti,

– transparentnejší systém monitorovania a účinnejší mechanizmus zrušenia zvýhodnenia. 

6. Záruky

Nové nariadenie zahŕňa podobne ako v minulosti aj sériu záručných a kontrolných opatrení. 
Postupy vedúce k uplatňovaniu ochranných doložiek však boli nanovo určené, čo znamená, že 
výrobcom z EÚ bolo udelené zákonné právo prijímať opatrenia, pričom sa bude vychádzať z 
„testu malého narušenia“: teraz budú namiesto nejasnejšieho „závažného problému ” 
postačovať „závažné narušenia”, t.j. „zhoršenie hospodárskej a/alebo finančnej situácie”. 
Osobitné ochranné doložky pre určité výrobky textilného priemyslu, poľnohospodárstva a 
rybného hospodárstva sa zachovajú a prahy prispôsobia prahom mechanizmu graduácie. 
Spravodajca navrhuje, aby sa pôsobnosť zvláštneho ochranného opatrenia pre textilné 
výrobky rozšírila na všetky textilné výrobky, nielen na odevy.

7. Rozhodovací postup

Okrem toho, že nový legislatívny návrh podlieha riadnemu legislatívnemu postupu, musí tiež 
obsahovať nové ustanovenia pre rozhodovací postup v súlade s Lisabonskou zmluvou a 
odkazy na vykonávacie a delegované akty. Je jasné, že Európsky parlament bude v súvislosti 
s týmto nariadením zohrávať v porovnaní s minulosťou celkom inú úlohu, a to aj pokiaľ ide o 
rozhodnutia počas vykonávacej fázy nariadenia. Komisia všeobecne súhlasí s výkladom 
zmluvy, ktorý používa Európsky parlament, pokiaľ ide o rozdiel medzi oboma rôznymi 
postupmi, a delegované akty sa budú často využívať. Nariadenie o GSP obsahuje viacero 
príloh, ktoré budú prijaté delegovanými aktmi. Súvisí to najmä s tým, že mnohé prahové 
hodnoty sú vypočítané na základe celkových objemov dovozu v rámci GSP, ktoré sa, 
samozrejme, v priebehu času menia, a bude ich preto nutné upravovať. Pre túto oblasť sa v 
správe uvádzajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa zosúlaďuje toto nariadenie s 
inými právnymi predpismi EÚ o ochranných doložkách.

8. Účinnosť nariadenia

 Komisia navrhuje, aby malo toto nariadenie neohraničenú účinnosť bez udania termínu, kedy 
sa nariadenie musí obnoviť. Revízia sa predpokladá po piatich rokoch. Vzhľadom na to, že 
toto nariadenie je po prvýkrát prijímané riadnym legislatívnym postupom, ako aj vzhľadom 
na hlavné navrhované zmeny sa navrhuje možnosť obmedzenia účinnosti na desať rokov. 
Napriek všetkému by to znamenalo podstatné zlepšenie oproti súčasnosti a zostalo by dosť 
času na to, aby sa zabezpečila stabilita a predvídateľnosť na prospech hospodárskych 
subjektov. 


