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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup schvalování

***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, kterým se mění příloha I nařízení 
Rady (ES) č. 1528/2007, pokud jde o vyloučení řady zemí ze seznamu regionů nebo 
států, které uzavřely jednání
(COM(2011)0598 – C7–0305/2012 – 2011/0260(COD)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0598),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0305/2012),

– 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 a stanovisko Výboru pro rozvoj 
(A7–0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně 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, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby se zaručilo, že partneři mohou být 
rychle znovu zařazeni do přílohy I 
uvedeného nařízení, jakmile učiní kroky 
nezbytné k ratifikaci svých příslušných 
dohod, a dokud tyto dohody nevstoupí 
v platnost, měla by být na Evropskou 
komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde 
o opětovné zařazení zemí, které byly 

(5) Aby se zaručilo, že partneři mohou být 
rychle znovu zařazeni do přílohy I 
uvedeného nařízení, jakmile učiní kroky 
nezbytné k ratifikaci svých příslušných 
dohod, a dokud tyto dohody nevstoupí 
v platnost, měla by být na Evropskou 
komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jde 
o opětovné zařazení zemí, které byly 
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z přílohy I odstraněny prostřednictvím 
tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby 
Evropská komise během přípravných prací 
prováděla vhodné konzultace včetně 
konzultací na odborné úrovni. Evropská 
komise by při přípravě a tvorbě aktů 
v přenesené pravomoci měla zaručit, že 
jsou Evropskému parlamentu a Radě 
současně včas a vhodným způsobem 
předávány příslušné dokumenty,

z přílohy I odstraněny prostřednictvím 
tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby 
Evropská komise během přípravných prací 
prováděla vhodné konzultace včetně 
konzultací na odborné úrovni. Evropská 
komise by při přípravě a tvorbě aktů 
v přenesené pravomoci měla zaručit, že 
jsou Evropskému parlamentu a Radě 
současně včas a vhodným způsobem 
předávány příslušné dokumenty.
V souvislosti se svou prací na přípravě 
a provádění aktů v přenesené pravomoc 
by Komise měla poskytnout veškeré 
informace a dokumentaci ze svých 
schůzek s odborníky z členských států. Na 
tyto schůzky by Komise měla přizvat 
i odborníky Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1528/2007
Čl. 2 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 2a je Komisi 
svěřena na neurčitou dobu od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 2a je Komisi 
svěřena na dobu pěti let počínaje dnem 
…*. Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.
__________
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* Úř. věst: vložte prosím datum: den 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2014. Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyhradit na další jednání více času, aby bylo možné dosáhnout komplexních dohod o 
hospodářském partnerství a předejít tak riziku, že by některé země AKT, v nichž stále ještě 
existuje velká potřeba rozvoje a značná míra chudoby, měly výrazně omezenější přístup na trh 
EU.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda z Cotonou upravuje podmínky uzavírání dohod o hospodářském partnerství mezi 
členskými zeměmi skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) a EU a jejími 
členskými státy; nařízení Rady (ES) č. 1528/2007, tzv. nařízení o přístupu na trh, stanovilo 
podrobná pravidla vztahující se s platností od 1. ledna 2008 na výrobky z uvedených zemí. 
Toto nařízení reguluje dovozní režim EU platný pro 36 zemí AKT, které v roce 2007 
parafovaly dohody o hospodářském partnerství. Jednalo se o překlenovací řešení pro země, 
které tyto dohody o hospodářském partnerství nemohly začít uplatňovat, protože v nich 
nebyly dosud ratifikovány. Základní smysl nařízení spočívá v tom, že jednostranně předjímá 
bezcelní přístup, který EU v těchto smlouvách nabídla.

Některé země nicméně nepodnikly nezbytné kroky na cestě k ratifikaci dohody o 
hospodářském partnerství ani neuzavřely komplexní regionální ujednání. Evropská komise 
tudíž navrhuje, aby země, které dosud nepodepsaly nebo neratifikovaly dohody, byly počínaje 
1. lednem 2014 vyřazeny ze seznamu příjemců, jichž se toto ustanovení týká.

Osmnáct zemí, které s procesem ratifikace dosud dostatečně nepokročily, spadá do odlišných 
kategorií a praktické důsledky tohoto návrhu by za současných okolností závisely na jejich 
statutu a konečné dohodě, jíž bude dosaženo během revize systému všeobecných celních 
preferencí (GSP):

 Burundi, Komory, Haiti, Lesotho, Mosambik, Rwanda, Tanzanie, Uganda a Zambie
jsou nejméně rozvinuté země, které by měly mít možnost i nadále využívat přístupu 
bez cel a kvót v rámci režimu „vše kromě zbraní“, a ustanovení by se jich tudíž 
netýkalo;

 Kamerun, Fidži, Ghana, Pobřeží slonoviny, Keňa, Svazijsko a Zimbabwe by se již 
řadily do evropského systému všeobecných celních preferencí – ten umožňuje 
využívat sazby, které jsou ve srovnání s doložkou nejvyšších výhod nižší, ale nejsou 
tak výhodné jako přístup bez cel a kvót, což znamená, že pro většinu klíčových 
dovážených komodit platí vyšší sazby;

 Botswana a Namibie, které se řadí mezi země s vyššími středními příjmy, by se podle 
návrhu GSP vrátily k doložce nejvyšších výhod, která platí pro většinu zemí 
(například i Spojené státy a Japonsko).

Evropská Komise tvrdí, že současný stav není slučitelný s pravidly WTO a že jde rovněž o 
otázku spravedlnosti, a to jak vůči zemím, které splnily své závazky a ratifikovaly dohody, tak 
ve vztahu k rozvojovým zemím, které nejsou partnerskými zeměmi AKT. Změna nařízení 
Rady (ES) č. 1528/2007 je součástí dvousměrného přístupu, jehož součástí je intenzifikace 
probíhajících jednání o dohodách o hospodářském partnerství a cílem je uzavření 
plnohodnotných regionálních dohod. Pravděpodobně právě to je hlavním důvodem návrhu: 
zvýšit tlak a jednání tímto způsobem urychlit.

Zpravodaj nicméně není přesvědčen o tom, že by stanovení takovéto krátké jednostranné 
lhůty představovalo nejlepší způsob, jak docílit kýžených výsledků. To, že dohody uzavřené 
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v roce 2007 nebyly dosud provedeny, má ve skutečnosti své dobré důvody, a totéž platí i pro 
ty komplexní regionální dohody, které se nepodařilo uzavřít. Některých dohod uzavřených 
v roce 2007 bylo dosaženo s jednotlivými zeměmi, nikoli celými regiony, které v jednání 
pokračují. Pokud by se však tyto jednotlivé země rozhodly, že dohody o hospodářském 
partnerství provedou, mohlo by to mít závažný negativní dopad na regionální integrační 
proces. Cíle dohod o hospodářském partnerství, které Evropský parlament podporuje, 
spočívají v tom, že tyto dohody by měly přispívat k prohlubování integračního procesu a 
podporovat hospodářský růst a rozvoj ve všech zúčastněných zemích a regionech. Dílčí 
dohody by mohly mít opačný účinek.

Díky dohodám o hospodářském partnerství a s nimi spojenému procesu je komoditám 
vyváženým ze zemí AKT zajištěn stálý a rozšířený přístup na trh. Pokud by však byla tato 
změna schválena, řada zemí AKT, v nichž stále ještě existuje velká potřeba rozvoje a značná 
míra chudoby, by ve skutečnosti měla výrazně omezenější přístup na trh EU (a v některých 
případech by neměly ani možnost vrátit se k alternativnímu preferenčnímu režimu, zvláště 
bude-li přijat návrh revize GSP). Jestliže mají dotyčné země mít dostatek na času na to, aby se 
přizpůsobily situaci, a mají-li být omezeny případné negativní dopady, a to zejména v případě 
zemí, jejichž přístup na trh by se zhoršil, je nutné upravit časový plán takovým způsobem, aby 
bylo stanoveno přechodné období, trvající od data, kdy nový režim GSP vstoupí v platnost, až 
do data, kdy v platnost vstoupí toto nařízení v upraveném znění.

Dvoustranná a mnohostranná obchodní jednání mají komplexní povahu a velmi často je nelze 
uzavřít v pevně stanovených časových lhůtách. WTO si toho je vzhledem k současné stagnaci 
jednání z Dohá velmi dobře vědoma. Jednostranné vyvíjení tlaku na to, aby byla jednání 
uzavřena v předem stanovené krátké časové lhůtě bez ohledu na to, zda se podařilo vyřešit 
sporná ustanovení, nepředstavuje příliš vhodný způsob, jak vytvořit atmosféru, která by vedla 
k uzavření jednání, při nichž by byly zohledněny zájmy a výhrady obou stran.Důležité je 
nicméně i to, aby byla dodržována pravidla WTO; dotyčné nařízení bylo ve skutečnosti 
chápáno jako dočasná úprava. Situace, kdy jsou preference poskytovány zemím, jež neplní 
stanovená kritéria, sice není únosná, ale navržený časový rámec je nereálný – je příliš krátký 
na to, aby mohla být probíhající jednání zdárně uzavřena. Mají-li ratifikace dohod proběhnout 
do 1. ledna 2014, jednání by musela být uzavřena přibližně v červnu roku 2012. Vzhledem 
k důležitosti a rozsahu nedořešených otázek to není možné. Zpravodaj proto navrhuje lhůtu 
prodloužit tak, aby navrhovaná změna nabyla účinnosti od 1. ledna 2016.

Součástí návrhu jsou rovněž pozměňovací návrhy, jejichž účelem je uvést do souladu 
rozhodovací postupy s postupy, které stanoví Lisabonská smlouva. Komise by proto měla být 
zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, aby mohla změnit přílohu I a zařadit do ní znovu ty země, které 
podnikly nezbytné kroky k ratifikaci dohody o hospodářském partnerství. Zpravodajem 
předložené pozměňovací návrhy do značné míry vycházejí ze stanovisek přijatých v rámci 
horizontálních nařízení, označovaných jako omnibus.


