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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 mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu 
olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka, pokiaľ ide o 
delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú zveriť Komisii
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0918),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a na článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0005/2012),

– 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 (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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Aby sa doplnili alebo zmenili určité 
nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 
2008/97, na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy v súvislosti s prijatím z toho 
vyplývajúcich úprav, ktoré sú potrebné pre 
uvedené nariadenie, kde sa súčasné 
podmienky osobitných dojednaní 
ustanovených v dohode o pridružení menia 
a dopĺňajú, najmä pokiaľ ide o sumy alebo 
ak sa uzatvorí nová dohoda. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia uskutočnila počas 
prípravných prác príslušné konzultácie, aj 
na úrovni odborníkov. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné 
a primerané postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

5. Aby sa doplnili alebo zmenili určité 
nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 
2008/97, na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy v súvislosti s prijatím z toho 
vyplývajúcich úprav, ktoré sú potrebné pre 
uvedené nariadenie, kde sa súčasné 
podmienky osobitných dojednaní 
ustanovených v dohode o pridružení menia 
a dopĺňajú, najmä pokiaľ ide o sumy alebo 
ak sa uzatvorí nová dohoda. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia uskutočnila počas 
prípravných prác príslušné konzultácie, aj 
na úrovni odborníkov. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a 
vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade. Komisia by mala v rámci svojej 
práce na príprave a vykonávaní 
delegovaných aktov predložiť kompletné 
informácie a dokumentáciu o svojich 
stretnutiach s národnými expertmi.
Z tohto dôvodu by Komisia mala 
zabezpečiť, aby bol Európsky parlament 
riadne zapojený, pričom by mala 
vychádzať z najlepších postupov 
čerpaných z predchádzajúcich skúseností 
v iných politických oblastiach s cieľom 
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 
budúcu kontrolu delegovaných aktov 
Európskym parlamentom.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so súhrnným aktom pre obchod I a II spravodajca navrhuje zdôrazniť, že je 
potrebné, aby bol Európsky parlament riadne zapojený do prípravy a vykonávania 
delegovaných aktov. Toto umožní kontrolu delegovaných aktov a zabezpečí sa tým účinné 
vykonávanie delegovania právomocí, pretože sa tým zabráni námietkam zo strany Európskeho 
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parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2008/97
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky prijímania istých opatrení na 
vykonávanie tohto nariadenia by sa mali 
na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie.
____________________
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie sa nezaoberal odôvodneniami pozmeňovaných nariadení. Spravodajca 
zastáva názor, že je potrebné zmeniť body odôvodnenia základných aktov, aby sa vysvetlilo 
použitie vykonávacích aktov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek -1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2008/97
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1a. Odôvodnenie 6 sa nahrádza takto:
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„Keďže s cieľom doplniť alebo zmeniť 
určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) 
č. 2008/97 by sa by sa mala Komisii udeliť 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o prijatie 
výsledných úprav, ktoré sú potrebné pre 
uvedené nariadenie, ak sa súčasné 
podmienky osobitných dojednaní 
ustanovených v dohode o pridružení 
menia a dopĺňajú, najmä pokiaľ ide o 
sumy, alebo ak sa uzatvorí nová dohoda. 
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 
Pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné 
postúpenie 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. Z tohto dôvodu by Komisia mala 
zabezpečiť, aby bol Európsky parlament 
riadne zapojený, pričom by mala 
vychádzať z najlepších postupov 
čerpaných z predchádzajúcich skúseností 
v iných politických oblastiach s cieľom 
vytvoriť čo najlepšie podmienky pre 
budúcu kontrolu delegovaných aktov 
Európskym parlamentom.“

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie sa nezaoberal odôvodneniami pozmeňovaných nariadení. Spravodajca 
zastáva názor, že je potrebné zmeniť a doplniť body odôvodnenia základných aktov s cieľom 
vysvetliť použitie delegovaných aktov a presnejšie stanoviť cieľ, obsah a rozsah delegovania 
právomoci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 2008/97
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia potrebné na 
vykonávanie pravidiel na uplatňovanie 
osobitných dovozných opatrení 
ustanovených v tomto nariadení. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku
[323 ods. 2] nariadenia (EÚ) č. 
[xxxx/yyyy] Európskeho parlamentu a 
Rady [zosúladené nariadenie o jednotnej 
spoločnej organizácii trhov]*.

Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia potrebné na 
vykonávanie pravidiel na uplatňovanie 
osobitných dovozných opatrení 
ustanovených v tomto nariadení. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 7a ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie sa v prípade všetkých troch nariadení odkazuje na postup výboru zavedený 
budúcim harmonizovaným nariadením, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s 
poľnohospodárskymi výrobkami. Spravodajca navrhuje vypustiť takéto odkazy a vložiť do 
každého pozmeneného nariadenia ustanovenie o postupe vo výboroch. Týmto spôsobom 
možno zaručiť upravené uplatňovanie písomného postupu, ktoré zaviedli súhrnné akty pre 
obchod. Navyše by sa takouto zmenou zabezpečilo budúce zapojenie výboru INTA do výkonu 
práva na kontrolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 2008/97
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vkladá sa tento článok:
„Článok 7a
Postup výboru
1. Komisii pomáha … výbor zriadený 
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článkom [xx] nariadenia Európskeho a 
parlamentu a Rady (EÚ) č. [xxxx/yyyy] 
z....  .......... [zosúladené nariadenie o 
jednotnej spoločnej organizácii trhov]*. 
Uvedený výbor je výborom v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.**
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
3. Ak sa má stanovisko výboru získať 
písomným postupom, tento postup sa 
ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty 
na vydanie stanoviska rozhodne predseda 
výboru alebo ak o to požiada väčšina 
členov výboru.
_____________
* Ú. v. EÚ L …., …, s.... 
** Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“  

Or. en

Odôvodnenie

Podľa nariadenia (EÚ) č. 182/2011 predseda poradného výboru alebo výboru pre postup 
preskúmania môže v jednoduchých prípadoch nariadiť písomný postup. V nariadení sa 
ustanovuje, že pokiaľ nie je stanovené inak, písomný postup sa nesmie uplatniť, ak niektorý 
členský štát vznesie námietku.  V súlade so súhrnným aktom pre obchod I a II spravodajca 
navrhuje, aby sa písomný postup určil bez výsledku len vtedy, ak o to požiada kvalifikovaná 
väčšina členských štátoch.  Je dôležité nabádať k používaniu písomného postupu, ktorý je 
výrazne menej nákladný a účinnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 2
Nariadenie (ES) č. 2008/97
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 8 sa Komisii udelí na neurčitú
lehotu od [dátum nadobudnutia účinnosti 

2. Delegovanie právomoci uvedené v
článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie
piatich rokov od ...*. Komisia predloží 
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tohto nariadenia v znení zmien a 
doplnení].

správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto 5-ročného 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

Odôvodnenie

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 To odráža zmeny, ktoré zavádzajú oba 
súhrnné akty pre obchod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 2
Nariadenie (ES) č. 2008/97
Článok 8a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný právny akt prijatý podľa 
článku 8 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade proti 
nemu Európsky parlament ani Rada 
nevznesú žiadne námietky alebo ak 
Európsky parlament aj Rada pred 
uplynutím tejto lehoty informujú Komisiu, 
že námietky nevznesú. Uvedená lehota sa 
na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady predlžuje o dva mesiace.“

5. Delegovaný právny akt prijatý podľa 
článku 8 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade proti 
nemu Európsky parlament ani Rada 
nevznesú žiadne námietky alebo ak 
Európsky parlament aj Rada pred 
uplynutím tejto lehoty informujú Komisiu, 
že námietky nevznesú. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o štyri mesiace.
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Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na dynamiku činnosti, interné postupy a lehoty Parlamentu je potrebné zabezpečiť, 
aby mal zákonodarca dostatočný časový rámec na riadnu kontrolu delegovaného aktu. To 
odráža zmeny, ktoré zavádzajú oba súhrnné akty pre obchod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 779/98
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky prijímania istých opatrení na 
vykonávanie tohto nariadenia by sa mali 
na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie*.
_____________________
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“ 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 779/98
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov príjme pravidlá potrebné na 
uplatňovanie dovozného režimu pre 
výrobky uvedené v prílohe I k Zmluve o 
fungovaní Európskej únie, ktoré majú 
pôvod v Turecku a ktoré sa dovážajú do 
Únie podľa podmienok uvedených v 
rozhodnutí č. 1/98 Asociačnej rady ES –
Turecko. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku [323 ods. 2] 
nariadenia (EÚ) č. [xxxx/yyyy] 
Európskeho parlamentu a Rady 
[zosúladené nariadenie o jednotnej 
spoločnej organizácii trhov]*.

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov príjme pravidlá potrebné na 
uplatňovanie dovozného režimu pre 
výrobky uvedené v prílohe I k Zmluve o 
fungovaní Európskej únie, ktoré majú 
pôvod v Turecku a ktoré sa dovážajú do 
Únie podľa podmienok uvedených v 
rozhodnutí č. 1/98 Asociačnej rady ES –
Turecko. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 2a ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 779/98
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 2a
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor ....zriadený 
článkom [xx] nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. [xxxx/yyyy] z 
.... ........[zosúladené nariadenie o 
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jednotnej spoločnej organizácii trhov]*. 
Uvedený výbor je výborom v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.**
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
3. Ak sa má stanovisko výboru získať 
písomným postupom, tento postup sa 
ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty 
na vydanie stanoviska rozhodne predseda 
výboru alebo ak o to požiada väčšina 
členov výboru.
_____________
* Ú. v. EÚ L …., …, s.   
** Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“  

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 1506/98
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Vkladá sa toto odôvodnenie:
„Keďže s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky prijímania istých opatrení na 
vykonávanie tohto nariadenia by sa mali 
na Komisiu preniesť vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým 
sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie*.
__________________
*Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“ 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 1
Nariadenie (ES) č. 1506/98
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu potvrdí skončenie pozastavenia 
uvedeného v článku 2, keď sa zrušia 
prekážky preferenčných vývozov z Únie do 
Turecka.. Tento vykonávací akt sa prijme v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku [323 ods. 2] nariadenia (EÚ) č. 
[xxxx/yyyy] Európskeho parlamentu a 
Rady [zosúladené nariadenie o jednotnej 
spoločnej organizácii trhov]*.

Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu potvrdí skončenie pozastavenia 
uvedeného v článku 2, keď sa zrušia 
prekážky preferenčných vývozov z Únie do 
Turecka. Tento vykonávací akt sa prijme 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 3a ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1506/98
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Vkladá sa tento článok:
"Článok 3a
Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor ..... zriadený 
článkom [xx] nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. [xxxx/yyyy] z 
...... ........[zosúladené nariadenie o 
jednotnej spoločnej organizácii trhov]*. 
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Tento výbor sa považuje za výbor v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011.**
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
3. Ak sa má stanovisko výboru získať 
písomným postupom, tento postup sa 
ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty 
na vydanie stanoviska rozhodne predseda 
výboru alebo ak o to požiada väčšina 
členov výboru.
_______________
* Ú. v. EÚ L …., …, s.  
** Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“ 

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zámerom návrhu Komisie je zosúladiť tri nariadenia Rady v oblasti dovozu olivového oleja a 
iných poľnohospodárskych výrobkov s režimom vykonávacích a delegovaných aktov 
zavedených Lisabonskou zmluvou (čl. 290 a 291 ZFEÚ).

Navrhuje sa delegovať na Komisiu právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, 
aby sa doplnili alebo zmenili určité nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 2008/97, najmä 
pokiaľ ide o zníženie cla, alebo ak sa uzatvorí nová dohoda s Tureckom. 

Nariadením Rady (ES) č. 2008/97 sa Komisii udeľujú právomoci, ktoré jej umožnia prijať 
opatrenia potrebné na vykonávanie pravidiel pre uplatňovanie osobitných dojednaní na dovoz 
olivového oleja a ďalších poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Turecku. Komisii sa 
zároveň udeľujú právomoci na prijatie úprav tohto nariadenia, ak by sa zmenili alebo doplnili 
podrobné pravidlá ustanovené v príslušnej dohode o pridružení.

Nariadenie Rady (ES) č. 779/98 zo 7. apríla 1998 o dovoze poľnohospodárskych výrobkov 
pochádzajúcich z Turecka sa Komisii udeľujú právomoci, ktoré jej umožnia prijať 
vykonávacie opatrenia na uplatňovanie dovozného režimu pre výrobky uvedené v prílohe I k 
zmluve, ktoré majú pôvod v Turecku a ktoré je povolené dovážať do Únie podľa podmienok 
uvedených v rozhodnutí č. 1/98 Asociačnej rady ES – Turecko.

Nariadenie Rady (ES) č. 1506/98 z 13. júla 1998, ktorým sa ustanovuje koncesia vo forme 
colnej kvóty Spoločenstva pre Turecko v roku 1998 na lieskové orechy a ktorým sa 
pozastavujú niektoré koncesie, sa Komisii udeľujú právomoci, ktoré by jej umožnili zrušiť 
opatrenia uvedené v článku 2 uvedeného nariadenia, keď sa zrušia prekážky preferenčných 
vývozov z Únie do Turecka.

V súčasnosti sa s článkami 290 a 291 ZFEÚ zosúlaďuje balík právnych predpisov 
prostredníctvom dvoch súhrnných aktov pre obchod, t.j. súhrnného aktu pre obchod I –
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia, ktoré sa 
vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení
(COD 2011/0039) a súhrnného aktu pre obchod II – nariadenie 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 (COD 
2011/0153). Oba procesy stále prebiehajú a budú predmetom rokovaní medzi oboma 
spoluzákonodarcami.

V záujme súladu právnych predpisov v oblasti obchodu spravodajca navrhuje zmeny a 
doplnenia k návrhu Komisie, do ktorých sa premietajú zmeny zavedené oboma súhrnnými 
aktmi pre obchod, konkrétne pokiaľ ide o:

 zavedenie nových bodov odôvodnení k vykonávacím aktom/delegovaným aktom do 
základných právnych aktov;

 zapojenie Európskeho parlamentu do prípravy delegovaných aktov;
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 obmedzenie prenosu právomocí na Komisiu na obdobie 
piatich rokov, ktoré je automaticky obnoviteľné na rovnako dlhé obdobie;

 rozšírenie možného predĺženia obdobia na vznesenie námietok k návrhu delegovaného 
aktu z 2 na 4 mesiace, čím sa predĺži obdobie kontroly zo 4 mesiacov (2+2) na 
6 mesiacov (2+4);

 zmena spôsobov uplatňovania písomného postupu, takže takýto postup bude ukončený 
bez výsledku iba vtedy, ak o to požiada väčšina členských štátov (na rozdiel od 
zvyčajného postupu, v ktorom stačí námietka 1 členského štátu).

Návrh Komisie sa v prípade všetkých troch nariadení odkazuje na postup výboru týkajúci sa 
budúceho zosúladeného nariadenia, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s 
poľnohospodárskymi výrobkami (zosúladené nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii 
trhov).  Spravodajca navrhuje vypustenie takýchto odkazov a vloženie ustanovenia o postupe 
výboru do každého zmeneného a doplneného nariadenia. Takto sa môže zabezpečiť upravené 
uplatňovanie písomného postupu, ktorý zaviedli súhrnné akty pre obchod. 
Navyše základnými aktmi pre budúce vykonávacie akty sa stanú tieto tri zmenené a doplnené 
nariadenia, a nie zosúladené nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov. V dôsledku 
toho právo na kontrolu týkajúce sa týchto vykonávacích aktov zostane zverené Výboru pre 
medzinárodný obchod, a nie Výboru pre poľnohospodárstvo. Spravodajca je dôrazne 
presvedčený o tom, že toto je správny spôsob, akým nadviazať na vykonávanie právnych 
predpisov v oblasti spoločnej obchodnej politiky, ktorých právnym základom je článok 207 
ZFEÚ.


