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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 návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 374/2014 o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine
(COM(2014)0597  – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0597),

– 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 (C8-
0165/2014),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na záväzok zástupcu Rady vyjadrený v liste z ... 2014, schváliť pozíciu 
Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0000/2014),

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

Nariadenie (EÚ) č. 374/2014 o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine 
nadobudlo účinnosť 23. apríla 2014 po tom, ako dal Európsky parlament svoj súhlas 
prostredníctvom legislatívneho uznesenia z 3. apríla 2014, a malo sa uplatňovať dovtedy, kým 
hlava IV dohody o pridružení nenadobudne platnosť alebo sa nebude dočasne uplatňovať. 
Zámerom bolo, aby sa nariadenie (EÚ) č. 374/2014 prestalo uplatňovať najneskôr 1. 
novembra 2014. 

V spoločnom vyhlásení ministrov o vykonávaní AA/DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou z 12. 
septembra 2014 po trilaterálnych konzultáciách EÚ súhlasila s tým, že navrhne členským 
štátom EÚ, aby dočasné uplatňovanie DCFTA odložili do 31. decembra 2015 s tým, že počas 
tohto obdobia sa naďalej budú uplatňovať autonómne obchodné opatrenia EÚ v prospech 
Ukrajiny. Toto riešenie je súčasťou komplexného mierového procesu na Ukrajine 
rešpektujúceho územnú celistvosť Ukrajiny, ako aj jej právo na rozhodnutie o svojej 
budúcnosti.  Je výsledkom požiadavky Ukrajiny a výmenou za záväzok Ruskej federácie 
pokračovať v plnení dohody o voľnom obchode (CIS FTA) medzi Ruskou federáciou a 
Ukrajinou. Európska Komisia preto s cieľom podporiť politickú a hospodársku stabilitu na 
Ukrajine navrhla predĺženie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 374/2014 o znížení alebo 
odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine do 31. decembra 2015 t. j. do času, keď
nadobudne účinnosť hlava IV dohody o pridružení. 

Vzhľadom na cieľ zabezpečiť  zachovanie existujúcich podmienok prístupu na trh EÚ a 
minimalizovať riziká narušenia vývozu do EÚ ostáva najúčinnejším riešením predĺženie 
uplatňovania autonómnych obchodných opatrení. Predĺženie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 
374/2014 do konca roku 2015 má poskytnúť podporu Ukrajine v jej mimoriadne ťažkej 
bezpečnostnej, politickej a hospodárskej situácii prostredníctvom plnenia colných záväzkov 
EÚ v rámci ratifikovanej dohody o pridružení. 

Podľa oficiálnych štatistík sa vývoz z Ukrajiny do EÚ v prvej polovici roka 2014 výrazne 
zvýšil, zároveň však poklesol jej vývoz do Ruska z dôvodu obchodných obmedzení prístupu 
ukrajinského tovaru na ruský trh a z dôvodu jeho nepredvídateľnosti.  Ukrajinská strana v 
skutočnosti uvádza, že vďaka autonómnym obchodným opatreniam sa jej vývoz do EÚ v 
prvej polovici roka 2014 zvýšil (+25,0 % v hodnote 587 mil. $), a toto zvýšenie takmer 
kompenzovalo zníženie jej vývozu do Ruska (-24,5% v hodnote 592 mil. $). Berúc do úvahy 
iné faktory, ako je devalvácia meny, presahujúci účinok odvetných opatrení Ruska voči 
ukrajinskému vývozu do Ruska a hospodárske oživenie v Európe, zdá sa, že zmena orientácie 
z ruského trhu na európsky trh prebieha a autonómne obchodné opatrenia nepochybne 
prispievajú k rozšíreniu možností ukrajinských výrobcov a podnikov nájsť si nové trhy a 
znížiť tak negatívny účinok odvetných obchodných opatrení Ruska voči Ukrajine. 

Zatiaľ čo tento trend je pre Ukrajinu a jej podniky veľmi dôležitý, hospodársky dosah 
zvýšenia ukrajinského vývozu pre EÚ je vzhľadom na asymetrickosť hospodárskych vzťahov 
týchto obchodných partnerov veľmi malý. Okrem toho obchodné ústupky zodpovedajú 
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vyrovnanému výsledku rokovaní s Ukrajinou v rámci DCFTA a boli obozretne zvolené tak, 
aby poskytli adekvátnu úroveň ochrany citlivým sektorom v EÚ, pričom zároveň uľahčujú 
obchod s Ukrajinou. Súlad so sanitárnymi a fytosanitárnymi normami  EÚ a ich dodržiavanie 
sú predpokladom rovnako ako v prípade obchodovania so všetkými ostatnými tretími 
krajinami. Predĺženie platnosti preferencií súvisí s možnosťou pozastaviť  autonómne 
obchodné opatrenia v prípade podvodu alebo prijatia nepriaznivých obchodných opatrení a 
ich udelenie je podmienené dodržiavaním demokratických zásad, ľudských práv, základných 
slobôd a zásady právneho štátu Ukrajinou. Všetky tieto podmienky predstavujú dodatočné 
ochranné opatrenia pre EÚ, pričom zaisťujú uľahčenie obchodovania pre Ukrajinu.

Spravodajca konštatuje, že s cieľom udržať vysokú úroveň podpory pre Ukrajinu a posilniť 
istotu obchodných podmienok pre hospodárske subjekty je dôležité, aby Parlament využil 
zrýchlený postup na posúdenie návrhu Komisie, tak aby sa predĺženie mohlo začať 
uplatňovať už od 2. novembra 2014, t. j. bez akéhokoľvek prerušenia. Aj keď existuje 
možnosť retroaktívneho uplatňovania, v prípade, že predĺženie nebude účinné ihneď po 1. 
novembri, podniky budú musieť fungovať v nepreferenčnom režime, budú čeliť právnej 
neistote a zvýšenej záťaži a spomalí sa tým dovoz z Ukrajiny do EÚ.   Okrem uvedených 
skutočností autonómne obchodné opatrenia poskytujú veľmi potrebnú príležitosť pre 
ukrajinských výrobcov a podniky odkloniť svoj vývoz z čoraz viac obmedzeného ruského 
trhu a tiež podnet na prispôsobenie ich fungovania a noriem normám EÚ a pripraviť sa na 
úplné vykonávanie DCFTA najneskôr od 
1. januára 2016.

Článok 2 dohody o pridružení s Ukrajinou stanovuje, že dodržiavanie demokratických zásad, 
ľudských práv a základných slobôd a dodržiavanie zásady právneho štátu, presadzovanie 
dodržiavania zásad zvrchovanosti, územnej celistvosti, neporušiteľnosti hraníc a nezávislosti, 
ako aj boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, súvisiacich materiálov a ich nosičov, 
tvoria základné prvky tejto dohody. Autonómne preferencie poskytované podľa nariadenia 
(EÚ) č. 374/2014 sú podmienené dodržiavaním týchto zásad zo strany Ukrajiny. Objemy/clá, 
ktoré EÚ schválila v roku 2014 v rámci nariadenia (EÚ) č. 374/2014, sa budú uplatňovať aj v 
roku 2015.

Spravodajca upozorňuje, že ak Európsky parlament v súčasnej situácii včasne a urýchlene 
schváli  návrh Komisie na predĺženie uplatňovania nariadenia udeľujúceho autonómne 
obchodné opatrenia Ukrajine, bude to dôkaz, že EÚ vie konať rýchlo, rozhodne a plniť svoje 
politické záväzky.     

Vzhľadom na uvedené informácie spravodajca navrhuje, aby Európsky parlament schválil 
návrh Komisie bez zmien.


