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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 menia a dopĺňajú 
určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie 
delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0349),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0162/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3 – zarážka 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. 
júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém 
všeobecných colných preferencií na 
obdobie od 1. januára 2009 do 31. 
decembra 2011 a ktorým sa menia a 
dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) 
č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 
1100/2006 a (ES) č. 964/2007

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie
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Úpravou nariadenia o systéme všeobecných preferencií vzhľadom na nový režim
vykonávacích a delegovaných aktov sa zaoberali oba návrhy súhrnného aktu Komisie.
Správou o súhrnnom akte o obchode I sa zaviedli početné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, 
ktorými sa menia navrhované vykonávacie akty k delegovaným aktom v súlade so Scholzovou
správou z jari 2011. Obaja spravodajcovia sa preto dohodli, že z dôvodu racionálnosti
zachovajú všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa prispôsobenia nariadenia o 
systéme všeobecných preferencií novému komitologickému režimu v správe o súhrnnom akte o 
obchode I. V dôsledku toho bude vypustená zodpovedajúca časť zo súhrnného aktu o obchode 
II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3 – zarážka 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. 
novembra 2009, ktorým sa zavádzajú 
výnimočné obchodné opatrenia pre 
krajiny a územia zúčastňujúce sa na 
procese stabilizácie a pristúpenia

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 3030/93
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„so zreteľom na to, že s cieľom 
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zabezpečiť riadne fungovanie systému 
riadenia dovozu určitých textilných 
výrobkov by mala byť právomoc prijímať 
akty podľa článku 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie prenesená na 
Komisiu, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia 
príloh, poskytnutie dodatočných možností 
na dovoz, zavedenie alebo úpravu 
množstevných limitov a zavedenie 
ochranných opatrení a systému dohľadu 
podľa podmienok stanovených v tomto 
nariadení. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia v priebehu prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie 
vrátane konzultácií s odborníkmi. Pri 
príprave a navrhovaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a náležité postúpenie 
relevantných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia by mala 
predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Na tieto stretnutia by Komisia mala 
pozvať expertov Parlamentu“.

Or. en

Odôvodnenie

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 3030/93
Článok 16a – odsek 2



PR\888251SK.doc 8/25 PE478.654v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegované právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 6, článku 6 ods. 2, 
článku 8, článku 10 ods. 13, článku 10a 
ods. 3, článku 13 ods. 3, článku 15 ods. 3 
a 5 a v článku 19 tohto nariadenia 
a v článku 4 ods. 3 prílohy IV a v článku 2, 
článku 3 ods. 1 a 3 prílohy VII k tomuto 
nariadeniu sa Komisii udeľujú na 
neobmedzené obdobie.

2. Právomoc uvedená v článku 2 ods. 6, 
článku 6 ods. 2, článku 8, článku 10 
ods. 13, článku 10a ods. 3, článku 13 
ods. 3, článku 15 ods. 3 a 5 a v článku 19 
tohto nariadenia a v článku 4 ods. 3 
prílohy IV a v článku 2, článku 3 ods. 1 
a článku 3 prílohy VII k tomuto nariadeniu 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od...*. Komisia predloží správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
––––––––––––––––
* Ú. v.: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 2 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 517/94
Odôvodnenie 22a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie 
systému riadenia dovozu určitých 
textilných výrobkov, na ktoré sa 
nevzťahujú dvojstranné dohody, 
protokoly alebo iné dojednania alebo iné 
osobitné predpisy Únie týkajúce sa 
dovozu, by v prípade nariadenia (EHS) 
č. 517/94 mala byť právomoc prijímať 
akty podľa článku 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie prenesená na 
Komisiu, pokiaľ ide o nevyhnutné zmeny 
a doplnenia príloh k uvedenému 
nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia v priebehu prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie 
vrátane konzultácií s odborníkmi. Pri 
príprave a navrhovaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a náležité postúpenie 
relevantných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia by mala 
predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Na tieto stretnutia by Komisia mala 
pozvať expertov Parlamentu“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 2 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 517/94
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegované právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 3, článku 5 ods. 2, článku 
12 ods. 3, a v článkoch 13, 16 a 28 sa 

2. Právomoc uvedená v článku 3 ods. 3, 
článku 5 ods. 2, článku 12 ods. 3, 
a v článkoch 13, 16 a 28 sa Komisii 
udeľujú na obdobie piatich rokov od...*.
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Komisii udeľujú na neobmedzené obdobie. Komisia predloží správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
–––––––––––––––

* Ú. v.: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 3 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 953/2003
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(11a) S cieľom doplniť výrobky do 
zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie, by sa právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie mala v 
súvislosti so zmenami príloh delegovať na 
Komisiu. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia v priebehu prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie 
vrátane konzultácií s odborníkmi. Pri 
príprave a navrhovaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a náležité postúpenie 
relevantných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia by mala 
predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Na tieto stretnutia by Komisia mala 
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pozvať expertov Parlamentu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 3 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 953/2003
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovaná právomoc uvedená v článku 
4 sa Komisii udeľuje na neobmedzené
obdobie.

2. Právomoc uvedená v článku 4 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od ...*. Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr 
deväť mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
–––––––––––––––––
* Ú. v.: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 4 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 673/2005
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Odôvodnenie 7 sa nahrádza takto:

„(7) S cieľom vykonať nevyhnutné
úpravy opatrení uvedených v tomto
nariadení by sa mala právomoc prijímať
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akty podľa článku 290 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmeny výšky dodatočných ciel alebo
zoznamov uvedených v prílohách I a II za
podmienok stanovených v tomto
nariadení, udeliť Komisii. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia v priebehu 
prípravných prác uskutočňovala náležité 
konzultácie vrátane konzultácií 
s odborníkmi. Pri príprave a navrhovaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť súbežné, včasné a náležité 
postúpenie relevantných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.  
Komisia by mala predložiť kompletné 
informácie a dokumentáciu o svojich 
stretnutiach s národnými expertmi 
v rámci svojej práce na príprave 
a vykonávaní delegovaných aktov. Na 
tieto stretnutia by Komisia mala pozvať 
expertov Parlamentu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 4 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 673/2005
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovaná právomoc uvedená v článku 
3 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
neobmedzené obdobie.

2. Právomoc uvedená v článku 3 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od ...*. Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr 
deväť mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
_____________
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* Ú. v.: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 5 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1342/2007
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(10a) S cieľom umožniť účinné riadenie 
prostredníctvom úpravy obmedzení na 
dovoz určitých výrobkov z ocele by mala 
byť právomoc prijímať akty podľa článku 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
udelená Komisii, pokiaľ ide o zmeny 
a doplnenia prílohy V. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia v priebehu 
prípravných prác uskutočňovala náležité 
konzultácie vrátane konzultácií 
s odborníkmi. Pri príprave a navrhovaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť súbežné, včasné a náležité 
postúpenie relevantných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
by mala predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Na tieto stretnutia by Komisia mala 
pozvať expertov Parlamentu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 5 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 1342/2007
Článok 31a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegované právomoci uvedené v 
článku 5, článku 6 ods. 3 a v článku 12 sa 
Komisii udeľujú na neobmedzené obdobie.

2. Právomoc uvedená v článku 5, článku 6 
ods. 3 a článku 12 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov od ...*. Komisia 
predloží správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace 
pred koncom každého obdobia.

______________
* Ú. v.: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 6 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1528/2007
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(16a) Na účely vykonávania technických 
úprav režimu uplatňovaného na výrobky 
s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú 
súčasťou skupiny afrických, karibských 
a tichomorských štátov (AKT), by sa mala 
právomoc prijímať akty podľa článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
udeliť Komisii, pokiaľ ide o zmeny 
a doplnenia prílohy I s cieľom doplniť 
alebo vypustiť regióny alebo štáty a 
o technické zmeny a doplnenia prílohy II 
potrebné v dôsledku uplatňovania tejto 
prílohy. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
v priebehu prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie 
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vrátane konzultácií s odborníkmi. Pri 
príprave a navrhovaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a náležité postúpenie 
relevantných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia by mala 
predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Na tieto stretnutia by Komisia mala 
pozvať expertov Parlamentu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 6 – bod -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1528/2007
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2 ods. 2 sa nahrádza takto:
„2. Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
24a zmení a doplní prílohu I pridaním 
regiónov alebo štátov zo skupiny štátov 
AKT, ktoré ukončili rokovania o dohode 
medzi Úniou a týmto regiónom alebo 
štátom, ktorá spĺňa minimálne 
požiadavky článku XXIV GATT 1994.“

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie týkajúci sa súhrnného aktu o obchode I stanovuje režim delegovaných aktov 
pre opatrenia prijaté podľa článku 2 ods. 2 a 3 a procedurálny článok o výkone delegovania 
právomoci. Návrh Komisie týkajúci sa súhrnného aktu o obchode II stanovuje prijatie 
delegovaných aktov v článku 4 ods. 4 a článku 23 a odkazuje na súhrnný akt o obchode I. 
Obaja spravodajcovia sa preto dohodli, že z dôvodu racionálnosti zachovajú všetky 
ustanovenia týkajúce sa úprav nariadenia č.1528/2007 so zreteľom na režim delegovaných 
aktov v súhrnnom akte o obchode II prostredníctvom PDN 14, 15, 16, 17 a 18 a vypustia sa 
zodpovedajúce ustanovenia zo súhrnného aktu o obchode I.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 6 – bod -1b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1528/2007
Článok 2 – odsek 3 – úvodné slová

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V článku 2 ods. 3 sa úvodný text nahrádza 
takto:

„3. Tento región alebo štát zostane 
uvedený na zozname v prílohe I až 
dovtedy, kým Komisia neprijme 
delegovaný akt v súlade s článkom 24a, 
ktorým sa mení príloha I a vypustí región 
alebo štát z uvedenej prílohy, najmä tam, 
kde:“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 6 – bod 1 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1528/2007
Článok 4 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom [vloží 
sa číslo článku, resp. článkov, ktorými sa 
stanovuje postup prijímania delegovaných 
aktov, v súčasnosti sú to články 24a až 24c 
návrhu KOM(2011) 82 v konečnom 
znení], pokiaľ ide o technické zmeny 
a doplnenia prílohy II, ktoré sú nevyhnutné 
v dôsledku uplatňovania uvedenej prílohy.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a, 
pokiaľ ide o technické zmeny a doplnenia 
prílohy II, ktoré sú nevyhnutné v dôsledku 
uplatňovania uvedenej prílohy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 6 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1528/2007
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom [vloží 
sa číslo článku, resp. článkov, ktorými sa 
stanovuje postup prijímania delegovaných 
aktov, v súčasnosti sú to články 24a až 24c 
návrhu KOM(2011) 82 v konečnom 
znení], pokiaľ ide o technické zmeny 
a doplnenia článku 5 a článkov 8 až 22, 
ktoré môžu byť potrebné v dôsledku 
rozdielov medzi týmto nariadením 
a dohodami podpísanými a predbežne 
uplatňovanými alebo uzatvorenými 
v súlade s článkom 218 zmluvy s regiónmi 
alebo štátmi uvedenými v prílohe I.

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 24a, 
pokiaľ ide o technické zmeny a doplnenia 
článku 5 a článkov 8 až 22, ktoré môžu byť 
potrebné v dôsledku rozdielov medzi týmto 
nariadením a dohodami podpísanými 
a predbežne uplatňovanými alebo 
uzatvorenými v súlade s článkom 218 
zmluvy s regiónmi alebo štátmi uvedenými 
v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 6 – bod 2a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1528/2007
Článok 24a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vkladá sa tento článok:
„Článok 24a

Výkon delegovanej právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty s výhradou splnenia 
podmienok stanovených v tomto článku.
2. Delegované právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 2, článku 2 ods. 3, článku 
4 ods. 4, a v článku 23 sa Komisii udeľujú 
na obdobie piatich rokov od...*. Komisia 
predloží správu týkajúcu sa delegovania 
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právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace 
pred koncom každého obdobia.
3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomocí uvedených 
v článku 2 ods. 2, článku 2 ods. 3, článku 
4 ods. 4 a článku 23 kedykoľvek zrušiť. 
Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
v neskorší deň uvedený v tomto 
rozhodnutí. Nemá vplyv na platnosť 
žiadneho delegovaného aktu, ktorý už 
nadobudol účinnosť.
4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 
ods. 2, článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 4 a 
článku 23 nadobúda účinnosť len vtedy, 
keď do 2 mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči nemu žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu, 
že nevznesú námietky. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o 2 mesiace.“
_____________
* Ú. v.: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 7 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 55/2008
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(12a) S cieľom umožniť úpravy tohto 
nariadenia by sa mala právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie udeliť 
Komisii, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, 
ktoré je potrebné vykonať v nadväznosti 
na zmeny colných kódexov alebo na 
uzavretie dohôd s Moldavskom. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia v priebehu 
prípravných prác uskutočňovala náležité 
konzultácie vrátane konzultácií 
s odborníkmi. Pri príprave a navrhovaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť súbežné, včasné a náležité 
postúpenie relevantných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
by mala predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Na tieto stretnutia by Komisia mala 
pozvať expertov Parlamentu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 7 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 55/2008
Článok 8b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovaná právomoc uvedená v článku 
7 sa Komisii udeľuje na neobmedzené

2. Právomoc uvedená v článku 7 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od ...*. Komisia predloží správu týkajúcu 
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obdobie. sa delegovania právomoci najneskôr 
deväť mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
_______________
* Ú. v.: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

oddiel sa vypúšťa

Or. enOdôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 9 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1340/2008
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„(9a) S cieľom umožniť účinné riadenie 
určitých obmedzení by sa mala právomoc 
prijímať akty podľa článku 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie udeliť Komisii, 
pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy V. 
Je osobitne dôležité, aby Komisia 
v priebehu prípravných prác 
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uskutočňovala náležité konzultácie 
vrátane konzultácií s odborníkmi. Pri 
príprave a navrhovaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a náležité postúpenie 
relevantných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade. Komisia by mala 
predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Na tieto stretnutia by Komisia mala
pozvať expertov Parlamentu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 9 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1340/2008
Článok 16a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovaná právomoc uvedená v článku 
5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na 
neobmedzené obdobie.

2. Právomoc uvedená v článku 5 ods. 3 sa 
Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov 
od ...*. Komisia predloží správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr 
deväť mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
_____________
* Ú. v.: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – oddiel 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

oddiel sa vypúšťa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. KONTEXT

Cieľom posudzovaného návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a 
dopĺňajú určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie 
delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení (súhrnný akt o obchode II), je 
zosúladiť 10 nariadení o obchodnej politike s novými ustanoveniami primárneho práva 
obsiahnutými v Lisabonskej zmluve. Konkrétne má zosúladiť nariadenia s článkom 290, ktorý 
po prvýkrát zavádza delegované akty do Európskeho práva. Umožňuje zákonodarcovi, aby 
Komisii udelil právomoc prijímať všeobecné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo 
menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Zákonodarca má právomoc delegovanie 
právomoci kedykoľvek odvolať a prijať príslušné rozhodnutie sám. Okrem toho môže 
zákonodarca každé rozhodnutie prijaté vo forme delegovaného aktu vetovať, stačí, aby Rada 
alebo Parlament vzniesli námietku voči návrhu delegovaného aktu predloženého Komisiou.

Tento návrh sa pripája k prvému návrhu Komisie, ktorý sa týka obchodnej politiky. 
Uvedeným návrhom (COM (2011)0082 – ďalej len „súhrnný akt o obchode I“) sa menia 
a dopĺňajú určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o postupy, 
v rámci ktorých je Rada zapojená do procesu prijímania rozhodnutí a ktoré nie sú založené na 
rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Navrhuje sa, aby sa takéto postupy 
zmenili buď na delegované akty podľa článku 290 zmluvy, alebo na vykonávacie akty podľa 
článku 291.

V súhrnnom akte o obchode II sa preskúmavajú všetky ostatné postupy prijímania rozhodnutí, 
ktoré sa nachádzajú v právnych predpisoch v oblasti obchodnej politiky, s cieľom prispôsobiť 
ich tam, kde je to vhodné, režimu delegovaných aktov stanovenému v článku 290. V zásade 
ide o postupy prijímania rozhodnutí založené na rozhodnutí Rady 1999/468/ES. Komisia 
navrhuje, aby sa určité postupy previedli na delegované akty.

B. TÁTO SPRÁVA

1. Vypustenie dvoch nariadení z návrhu Komisie

Spravodajca navrhuje vypustiť z návrhu Komisie tieto dve nariadenia:

 Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém 
všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 
2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a 
nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007

Prispôsobením nariadenia o systéme všeobecných preferencií novému režimu vykonávacích a
delegovaných aktov sa zaoberali oba návrhy súhrnných aktov Komisie. Správou k súhrnnému 
aktu o obchode I sa zaviedli početné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa menia
navrhované vykonávacie akty k delegovaným aktom v súlade so Scholzovou správou z jari
2011. Obaja spravodajcovia sa preto dohodli, že z dôvodu racionálnosti zachovajú všetky 
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pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa prispôsobenia nariadenia o systéme
všeobecných preferencií novému komitologickému režimu v správe o súhrnnom akte o 
obchode I. V dôsledku toho by sa mala zodpovedajúca časť vypustiť zo súhrnného aktu o 
obchode II. Deje sa tak prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 1 až 21.

 Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú 
výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese 
stabilizácie a pristúpenia

EP prijal 13. októbra 2011 pozíciu v prvom čítaní k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia 
pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia (COD 2010/0036). 
Toto nové pozmeňujúce nariadenie rieši okrem iného otázku vykonávacích aktov a 
delegovaných aktov a zavádza príslušné ustanovenia do nariadenia ES č. 1215/2009. Zo 
súhrnného aktu o obchode II je preto potrebné vypustiť časť týkajúcu sa tohto nariadenia. 
Deje sa tak prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 2 až 24.

2. Nové odôvodnenia k pozmeňovaným nariadeniam

Návrh Komisie sa nezaoberal odôvodneniami pozmeňovaných nariadení. Spravodajca zastáva 
názor, že je potrebné zmeniť a doplniť odôvodnenia základných aktov s cieľom vysvetliť 
použitie delegovaných aktov a presnejšie stanoviť cieľ, obsah a rozsah delegovania 
právomoci. Spravodajca sa tiež domnieva, že je dôležité zabezpečiť, aby experti Parlamentu 
mohli navštevovať stretnutia odborníkov organizované Komisiou pri príprave a vykonávaní 
delegovaných aktov. Tieto dve otázky sa odzrkadľujú v pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhoch 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 a 22.

3. Časové obmedzenie delegovania právomoci

Spravodajca považuje za vhodné obmedziť trvanie delegovania právomocí na Komisiu. 
Týmto obmedzením sa posilňuje parlamentná kontrola, pretože sa od Komisie vyžaduje, aby 
správu o výkone delegovaných právomocí vypracovala najneskôr deväť mesiacov pred 
koncom stanoveného obdobia . Na druhej strane automatické predĺženie delegovania 
právomocí na rovnako dlhé obdobie chráni zákonodarcu pred nadmerným administratívnym 
zaťažením a uľahčuje vykonávanie spoločnej obchodnej politiky.

Spravodajca navrhuje obmedziť delegovanie právomoci na päťročné obdobie. Takéto obdobie 
umožňuje Komisii riadne vykonávať delegované právomoci, poskytuje zainteresovaným 
stranám potrebnú právnu istotu a zároveň zaručuje vhodnú mieru parlamentného dohľadu v 
duchu Lisabonskej zmluvy. Keďže komitologické opatrenia založené na nariadeniach, 
ktorými sa zaoberá táto správa, neboli v minulosti prijímané veľmi často, toto päťročné 
obdobie umožňuje, aby bola správa Komisie dostatočne informatívna.

Spravodajca preto považuje za vhodné pozmeniť príslušný návrh Komisie vo všetkých 
ustanoveniach, ktoré sa týkajú výkonu delegovaných právomocí. Deje sa tak prostredníctvom 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 a 23.
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4. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu nariadenia Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. 
decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých 
štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) 
štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu 
dohôd o hospodárskom partnerstve

Návrh Komisie týkajúci sa súhrnného aktu o obchode I stanovuje režim delegovaných aktov 
pre opatrenia prijaté podľa článku 2 ods. 2 a článku 2 ods. 3 a procedurálny článok o výkone 
delegovania právomoci. Návrh Komisie týkajúci sa súhrnného aktu o obchode II stanovuje 
prijatie delegovaných aktov v článku 4 ods. 4 a článku 23 a odkazuje na súhrnný akt o 
obchode I. Obaja spravodajcovia sa dohodli, že z dôvodu racionálnosti zachovajú všetky 
ustanovenia týkajúce sa úprav nariadenia č.1528/2007 so zreteľom na režim delegovaných 
aktov v súhrnnom akte o obchode II prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
14, 15, 16, 17 a 18 a vypustením zodpovedajúcich ustanovení zo súhrnného aktu o obchode I.

C. ZÁVERY

Spravodajca predkladá správu, ktorá vychádza zo zmien, ktoré so sebou nesie článok 290 
Lisabonskej zmluvy, ktorou sa systematicky začleňujú tieto zmeny do sekundárneho práva v 
oblasti spoločnej obchodnej politiky. Cieľom správy je umožniť Európskemu parlamentu ako 
priamo volenému zástupcovi občanov EÚ plne vykonávať novo nadobudnuté právomoci a 
riadny parlamentný dohľad nad výkonnou mocou a súčasne umožniť pružné, včasné a 
predvídateľné vykonávanie spoločnej obchodnej politiky.


