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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

k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k 
nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo 
zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania. 
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0598),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0305/2012),

– 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 a stanovisko Výboru pre rozvoj 
(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
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť, aby partneri 
mohli byť rýchlo znova zaradení do prílohy 
I k uvedenému nariadeniu hneď po prijatí 
potrebných opatrení na ratifikáciu svojich 
príslušných dohôd, a dovtedy, ako tieto 
dohody nadobudnú účinnosť, by Európskej 
komisii mala byť udelená právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
v súvislosti s opätovným zaradením krajín 
do prílohy I, ktoré z nej boli týmto 
nariadením vypustené. Je osobitne dôležité, 

(5) S cieľom zabezpečiť, aby partneri 
mohli byť rýchlo znova zaradení do prílohy 
I k uvedenému nariadeniu hneď po prijatí 
potrebných opatrení na ratifikáciu svojich 
príslušných dohôd, a dovtedy, ako tieto 
dohody nadobudnú účinnosť, by Európskej 
komisii mala byť udelená právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
v súvislosti s opätovným zaradením krajín 
do prílohy I, ktoré z nej boli týmto 
nariadením vypustené. Je osobitne dôležité, 
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aby Európska komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočnila náležité 
konzultácie aj na expertnej úrovni. 
Európska komisia by mala pri príprave 
a tvorbe delegovaných aktov zabezpečiť 
súbežné, včasné a primerané predkladanie 
príslušných dokumentov Európskemu
parlamentu a Rade.

aby Európska komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočnila náležité 
konzultácie aj na expertnej úrovni. 
Komisia by pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov mala zabezpečiť 
súčasné, včasné a náležité odoslanie 
príslušných 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 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1528/2007
Článok 2b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci, ako sa uvádza v 
článku 2a, sa Komisii udeľuje na dobu 
neurčitú od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia.

2. Delegovanie právomoci, ako sa uvádza v 
článku 2a, 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. EÚ: vložte prosím dátum -
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia.

Or. en



PR\893418SK.doc 7/9 PE483.670v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014. Uplatňuje sa od 1. januára 2016. 

Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.

Toto nariadenie je záväzné v celom 
rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné vyhradiť na ďalšie rokovania viac času, aby sa mohla dosiahnuť dohoda ku 
komplexným dohodám o hospodárskom partnerstve, čím sa predíde riziku toho, že by niektoré 
krajiny AKT, ktoré majú stále veľkú potrebu rozvoja a značnú mieru chudoby, mali výrazne 
obmedzenejší prístup na trh EÚ.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda z Cotonou upravuje podmienky uzatvárania dohôd o hospodárskom partnerstve 
medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) a EÚ a jej 
členskými štátmi. Podrobné podmienky uplatňujúce sa od 1. januára 2008 na produkty z 
predmetných krajín boli stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1528/2007, v tzv. nariadení o 
prístupe na trh. Toto nariadenie upravuje dovozný režim EÚ platný pre 36 krajín AKT, ktoré 
v roku 2007 parafovali dohody o hospodárskom partnerstve. Išlo o preklenovacie riešenie pre 
krajiny, ktoré ešte tieto dohody o hospodárskom partnerstve nemohli uplatňovať, pretože sa 
čakalo na ich ratifikáciu. Nariadenie v podstate jednostranne predčasne zaviedlo bezcolný 
prístup, ktoré EÚ ponúkala v týchto dohodách. 

Avšak viacero krajín neprijalo potrebné kroky na ratifikáciu dohody o hospodárskom 
partnerstve ani neuzavrelo komplexné regionálne rokovania. Európska komisia preto 
navrhuje, aby tie krajiny, ktoré tieto dohody ešte nepodpísali či neratifikovali, boli od 1. 
januára 2014 vyradené zo zoznamu príjemcov, ktorých sa toto ustanovenie týka.

18 krajín, ktoré doposiaľ ďalej nepokročili v ratifikačnom procese, patrí do rozličných 
kategórií, takže praktické dôsledky by za súčasných okolností záviseli od ich štatútu a 
konečnej dohody dosiahnutej počas revízie všeobecného systému preferencií: 

 Burundi, Komory, Haiti, Lesotho, Mozambik, Rwanda, Tanzánia, Uganda a Zambia
sú najmenej rozvinuté krajiny, ktoré by mali mať naďalej možnosť využívať bezcolný 
a bezkvótový voľný prístup v rámci schémy EÚ „Všetko okrem zbraní“, a ustanovenia 
by sa ich teda netýkali; 

 Kamerun, Fidži, Ghana, Pobrežie Slonoviny, Keňa, Svazijsko a Zimbabwe by sa radili 
do systéme EÚ všeobecných colných preferencií, ktorý poskytuje v porovnaní s 
doložkou najvyšších výhod nižšie sadzby, ale nie také výhodné, ako bezcolný a 
bezkvótový prístup, čo znamená, že v prípade väčšiny kľúčových dovážaných komodít 
platí vyššie clo; 

 Botswana a Namíbia, ktoré sú klasifikované ako krajiny s vyšším stredným príjmom, 
by sa podľa návrhu všeobecného systému preferencií vrátili k doložke najvyšších 
výhod, ktoré platia na väčšinu krajín (okrem iného aj napr. na Spojené štáty a 
Japonsko).  

Európska komisia tvrdí, že súčasná situácia nie je zlučiteľná s pravidlami WTO a že ide tiež o 
otázku spravodlivosti tak vo vzťahu ku krajinám, ktoré splnili svoje záväzky a svoje dohody 
ratifikovali, ale aj vo vzťahu k rozvojovým krajinám, ktoré nie sú partnermi z AKT.  Zmena a 
doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1528/2007 je súčasťou dvojsmerného prístupu, ktorého 
súčasťou je intenzifikácia prebiehajúcich rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve a 
cieľom je uzatvorenie plnohodnotných regionálnych dohôd. V skutočnosti je pravdepodobne 
hlavnou príčinou stojacou za uvedeným návrhom: zvýšiť tlak, a tým aj zdynamizovať 
rokovania. 

Spravodajca však nie je presvedčený o tom, že uloženie takej krátkej jednostrannej lehoty je 
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tým najlepším prístupom, ako dosiahnuť želané výsledky. V skutočnosti existujú aj 
opodstatnené dôvody toho, prečo dohody uzavreté v roku 2007 doposiaľ neboli 
implementované, ako aj prečo neboli uzavreté komplexné regionálne dohody. Viacero dohôd 
uzavretých v roku 2007 sa dosiahlo s jednotlivými krajinami, a nie s celými regiónmi, ktoré v 
rokovaniach pokračujú. Avšak ak sa tieto jednotlivé krajiny rozhodnú, že budú vykonávať 
dohody o hospodárskom partnerstve v rámci regiónu, mohlo by to mať vážny negatívny vplyv 
na proces regionálnej integrácie. Ciele plynúce z dohôd o hospodárskom partnerstve, ktoré 
Európsky parlament podporuje, spočívajú v tom, že dohody by mali prispieť k prehĺbeniu 
procesu regionálnej integrácie a tiež podporiť hospodársky rast a rozvoj všetkých 
zúčastnených krajín a regiónov. Čiastkové dohody by mali opačný účinok.

Proces dohôd o hospodárskom partnerstve by mal poskytnúť stabilný a rozšírený prístup na 
trh pre vývoz krajín AKT, ale ak by tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol schválený, 
skutočnosť je taká, že by množstvo krajín AKT, ktoré majú stále silnú potrebu rozvoja a 
výraznú mieru chudoby, mohlo mať výrazne obmedzený prístup na trh EÚ (a v niektorých 
prípadoch nebudú mať žiadnu alternatívnu preferenčnú schému, do ktorej by mohli patriť, 
najmä ak sa prijme návrh na revíziu všeobecného systému preferencií). Na to, aby sa poskytol 
čas na adaptáciu a aby sa obmedzili možné negatívne účinky, najmä pre tie krajiny, ktorých 
prístup na trhu by sa obmedzil, je potrebné prispôsobiť načasovanie tak, aby bolo zavedené 
prechodné obdobie medzi nadobudnutím účinnosti nového všeobecného systému preferencií a 
nadobudnutím účinnosti tohto pozmeneného nariadenia.

Dvojstranné a mnohostranné obchodné rokovania sú samy o sebe zložité a veľmi často sa 
nedokážu uzavrieť v presne stanovenom časovom rámci. WTO si je tohto veľmi dobre 
vedomá v súvislosti s nedávnou stagnáciou dauhaského kola rokovaní o rozvoji. Jednostranné 
vyvíjanie nátlaku na uzavretie rokovaní v konkrétnom krátkom časovom rámci nezávisle od 
toho, či boli sporné ustanovenia vyriešené alebo nie, nie je veľmi vhodný spôsob, akým 
vytvoriť atmosféru, ktorá by viedla k uzavretiu rokovaní zohľadňujúcich záujmy a obavy 
oboch strán. Je však rovnako dôležité, aby boli dodržiavané pravidlá WTO, pričom predmetné 
nariadenie bolo vskutku považované za dočasné riešenie. Situácia, keď sú preferencie 
poskytované tým krajinám, ktoré nespĺňajú kritéria, síce nie je únosná, ale navrhovaný časový 
rámec nie je reálny a je príliš krátky na to, aby sa v ňom úspešne uzavreli prebiehajúce 
rokovania.  Keby sa dohody museli ratifikovať do 1. januára 2014, približne do júna 2012 by 
museli byť rokovania ukončené. Vzhľadom na dôležitosť a rozsah nedoriešených otázok toto 
nie je možné. Spravodajca preto navrhuje predĺžiť lehotu tak, aby namiesto toho uvedená 
zmena nadobudla účinnosť k 1. januáru 2016.  

K návrhu tiež patria pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zosúladenie rozhodovacieho 
postupu s postupmi uvedenými v Lisabonskej zmluve. Navrhuje sa, aby Komisii by mala byť 
udelená právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní EÚ 
s cieľom meniť a dopĺňať prílohu I a opäť do nej zapísať tie krajiny, ktoré vykonajú potrebné 
kroky na ratifikáciu dohody o hospodárskom partnerstve. Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje 
spravodajca, do veľkej miery stavajú na stanoviskách prijatých k horizontálnym nariadeniam, 
tzv. omnibusom.


