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5.9.2012 A7-0249/32 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 
Younous Omarjee 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0249/2012 
Bernd Lange 
Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti 
s banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 
COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 10  
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Ak sa akýkoľvek produkt s pôvodom 
v Kolumbii alebo Peru dováža v takom 
zvýšenom množstve a za takých 
podmienok, že spôsobuje, alebo hrozí, že 
spôsobí vážne zhoršenie hospodárskej 
situácie jedného alebo viacerých 
z najvzdialenejších regiónov Únie 
uvedených v článku 349 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, môže sa 
uložiť ochranné opatrenie v súlade 
s ustanoveniami stanovenými v tejto 

kapitole. 

Ak sa akýkoľvek produkt s pôvodom 
v Kolumbii alebo Peru dováža v zvýšenom 
množstve, ktoré spôsobuje, alebo hrozí, že 
spôsobí zhoršenie výroby, poškodenie 
poľnohospodárskeho alebo 

hospodárskeho odvetvia alebo zhoršenie 
hospodárskej situácie jedného alebo 
viacerých z najvzdialenejších regiónov 
Únie uvedených v článku 349 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, okamžite sa 
uplatní ochranné opatrenie. Toto ochranné 
opatrenie spočíva v zvýšení colnej sadzby 

na úroveň maximálnej colnej sadzby 

uplatňovanej v rámci WTO.  

 Hneď ako dohoda medzi Európskou 

úniou, Kolumbiou a Peru nadobudne 

platnosť, budú k dispozícii značné 

dodatočné finančné prostriedky, aby sa 

zabezpečila konkurencieschopnosť 

výroby, oblastí činnosti a hospodárskych 
odvetví v najvzdialenejších regiónoch, 

ktoré by mohli byť ohrozené. 

Or. fr 



 

AM\912020SK.doc  PE493.574v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
5.9.2012 A7-0249/33 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 
Younous Omarjee 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0249/2012 
Bernd Lange 
Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s 
banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 
COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 13 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. V prípade, že sa Komisia rozhodne 
pozastaviť uplatniteľné preferenčné clo, 
Komisia uplatní buď základnú colnú 
sadzbu alebo sadzbu podľa doložky 
najvyšších výhod (podľa toho, ktorá je 

nižšia), ktorá sa uplatňuje v čase, keď sa 

prijíma toto opatrenie. 

3. V prípade, že sa Komisia rozhodne 
pozastaviť uplatniteľné preferenčné clo, 
uplatní maximálnu colnú sadzbu 
používanú v rámci WTO. 

Or. fr 



 

AM\912020SK.doc  PE493.574v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
5.9.2012 A7-0249/34 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 
Younous Omarjee 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0249/2012 
Bernd Lange 
Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s 
banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 
COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 13 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 sa 

môžu uplatňovať iba počas obdobia, ktoré 

sa končí 31. decembra 2019. 

vypúšťa sa 

Or. fr 



 

AM\912020SK.doc  PE493.574v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
5.9.2012 A7-0249/35 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 
Younous Omarjee 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0249/2012 
Bernd Lange 
Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s 
banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru 
COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD) 

Návrh nariadenia 
Príloha 1 – nadpis a úvodná časť (nová) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Tabuľka týkajúca sa spúšťacieho objemu 
dovozu na uplatňovanie stabilizačného 
mechanizmu v súvislosti s banánmi 
stanoveného v prílohe I, dodatku I, oddiele 
B: pre Kolumbiu v pododdiele 1 A, bode 1 
písm. n) a pre Peru v pododdiele 2 A, bode 
1 písm. i). 

Spúšťacie objemy dovozu na uplatňovanie 
stabilizačného mechanizmu v súvislosti 
s banánmi stanoveného v prílohe I, dodatku 
I, oddiele B: pre Kolumbiu v pododdiele 1 
A, bode 1 písm. n) a pre Peru v pododdiele 
2 A, bode 1 písm. i) sú vymedzené takto: 

 spúšťací objem dovozu pre Kolumbiu je 

135 000 ton od 1. januára 2010; 

 spúšťací objem dovozu pre Peru je 67 500 

ton od 1. januára 2010. 

Or. fr 

 
 


