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PR_COD_1app

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 zrušuje nariadenie 
Rady (ES) č 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z 
ocele z Ruskej federácie
(COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0715),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0396/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju 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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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Sprievodné informácie

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa uzatvára partnerstvo medzi Európskymi 
spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou
(Ruskom) na strane druhej, nadobudla platnosť 1. decembra 19971. V rámci tejto dohody o
partnerstve a spolupráci uzavrelo Európske spoločenstvo s vládou Ruskej federácie dňa 26. 
októbra 2007 dohodu o obchode s určitými výrobkami z ocele2. 

Táto dohoda o obchode s určitými výrobkami z ocele (ďalej len „dohoda“) bola 
implementovaná v EÚ vo forme nariadenia Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých 
obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie3. Dohoda zaviedla kvóty 
(kvantitatívne obmedzenia) na dovoz ocele z Ruskej federácie do EÚ. Okrem toho bolo v 
článku 10 ods. 4 tejto dohody stanovené, že ak by sa Ruská federácia stala členom Svetovej 
obchodnej organizácie (WTO) pred skončením platnosti dohody, platnosť dohody bude 
musieť skončiť a kvóty sa zrušia.

Podľa Európskej komisie bolo Rusko v roku 2010 najväčším vývozcom ocele do EÚ s viac 
ako 6,5 milióna ton ocele, ktoré predstavovali 24% celkového dovozu ocele do EÚ4.

Dôvody zrušenia

Návrh Komisie na zrušenie nariadenia Rady (ES) č 1342/2007, ktorým sa v EÚ implementuje 
dohoda, vyplýva z vyššie uvedeného článku 10 ods. 4. Vzhľadom na to, že Ruská federácia sa 
16. decembra 2011 stala členom WTO, odo dňa vstupu Ruska do tejto organizácie už nemá 
EÚ právo uplatňovať vyššie uvedené kvóty na dovoz ocele. Ak by nariadenie (ES) č 
1342/2007 zostalo súčasťou právnych predpisov EÚ a naďalej by sa uplatňovali kvóty na 
dovoz ocele, znamenalo by to porušenie pravidiel WTO a ruská strana by tak mohla 
podniknúť proti EÚ právne kroky.

Dôsledky vstupu Ruska do WTO na zostávajúce prekážky brániace obchodu s 
výrobkami z ocele medzi EÚ a Ruskom

Po vstupe Ruska do mnohostranného obchodného systému WTO založeného na pravidlách 
môže EÚ očakávať, že získa výhody z liberálnejšieho prístupu na ruský trh. Podľa odhadov 
Európskej komisie môže vývoz v oblasti výrobkov zo železa a ocele ročne5 vzrásť približne o 

                                               
1 Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 3.
2 Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 52.
3 Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 1.
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/steel/
5 Podkladový dokument Európskej komisie k obchodnej politike Komisie zo 6. novembra 
2011 s názvom Ukážky pozitívneho vplyvu vstupu Ruska do WTO na obchod EÚ, ktorý bol 
poslaný Rade, Európskemu parlamentu a zainteresovaným stranám.
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107 miliónov EUR. Komisia tiež predpokladá, že v dôsledku zníženia vývozných ciel na 
železný šrot zo súčasnej 15 % sadzby na 5 % sadzbu, ktorá má byť zavedená do piatich rokov 
od vstupu Ruska do WTO, a v dôsledku upravených cien ruského plynu pre domácich 
priemyselných spotrebiteľov v Rusku sa zvýši konkurencieschopnosť oceliarskeho priemyslu 
EÚ.
Akékoľvek pretrvávajúce prekážky pre dvojstranný obchod s výrobkami z ocele, ktoré by 
mohli naďalej platiť, by mali byť minimálne a mali by sa pohybovať iba v jasne stanovenom 
rozsahu pravidiel WTO, ktoré upravujú také otázky, ako sú clá, platné obchodné ochranné 
opatrenia, technické normy, osobitné colné/odbavovacie postupy atď. Porušenie príslušných 
pravidiel WTO ktoroukoľvek stranou by si mohlo vyžadovať riešenie prostredníctvom 
platného mechanizmu WTO na urovnávanie sporov. Spravodajca podporuje riadne 
preskúmanie a odstránenie obchodných a investičných prekážok, ktoré by po vstupe Ruska do 
WTO mohli pretrvávať na oboch stranách. 

Stanovisko spravodajcu
Spravodajca pevne verí, že WTO je stále najlepším garantom mnohostranného obchodného 
systému založeného na pravidlách, a dúfa, že jej nový člen, t. j. Rusko, ako aj EÚ splnia 
všetky svoje záväzky, ktoré prijali v rámci WTO. Spravodajca si zároveň želá, aby sa 
obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom rozvíjali v plnom súlade so spoločne prijatými 
ustanoveniami platných dvojstranných dohôd. Z uvedených dôvodov spravodajca odporúča 
Európskemu parlamentu, aby schválil navrhované zrušenie nariadenia Rady (ES) č 
1342/2007.  

                                                                                                                                                  


