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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 o vykonávaní dohôd uzatvorených 
EÚ po rokovaniach na základe článku XXVIII GATT 1994, ktorým sa mení a dopĺňa 
príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o 
Spoločnom colnom sadzobníku 
COM(2012)0115 – C7-0079/2012 – 2012/0054(COD) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0115), 

– 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 (C7-0079/2012), 

 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 (A7-0351/2012), 

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 

 

Prijatie vykonávacieho nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2658/87, je 

potrebné na vykonávanie ustanovení dohôd týkajúcich sa úprav koncesií v prípade 

spracovaného hydinového mäsa, ktoré Európska únia podpísala s Brazíliou a Thajskom v júni 

2012. Vzájomne uspokojivé vyrovnanie kompenzujúce nárast viazaných ciel bolo nájdené na 

základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994. 

 

Príloha nariadenia o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku by 

mala zohľadňovať dohodnuté úpravy koncesií v prípade spracovaného hydinového mäsa 

(kapitola 16 kombinovanej nomenklatúry). Predpokladá sa, že realizáciou dohôd dôjde k 

zvýšeniu sadzieb mimo kvóty pre 7 colných položiek pre spracované výrobky z hydinového 

mäsa a otvoreniu colných kvót pre tieto colné položky Brazílii, Thajsku a ostatným členom 

WTO.  

 

Dohody boli prerokované na základe kódov kombinovanej nomenklatúry predtým, než boli 

colné položky 1602 39 40 a 80 zlúčené1 do novej colnej položky 1602 39 85. Táto zmena by 

sa mala odzrkadliť vo vykonávacom nariadení.  

 

Tieto všeobecné colné sadzby stanovené nariadením (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej 

nomenklatúre a o Spoločnom cením sadzobníku sú navyše vyššie ako aktuálne colné sadzby 

záväzné vo WTO, preto by všeobecné colné sadzby stanovené pred uruguajským kolom 

rokovaní mali byť zvýšené na úroveň zmluvných colných sadzieb. 

 

Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť v rovnaký deň ako obe dohody, EÚ by preto mala 

obe krajiny informovať o ukončení svojich interných postupov súčasne po tom, čo dostane 

oznámenie od Brazílie a Thajska. 

 

Spravodajca podporuje takéto primerané vyrovnanie sadzieb, ktoré zabezpečí také riešenie, 

ktoré bude vzájomne prijateľné pre všetkých obchodných partnerov. Je nevyhnutné zvýšiť 

úroveň ochrany s cieľom vyriešiť vplyvy nahradzovania na hydinársky priemysel EÚ. 

Zároveň musia byť obchodným partnerom EÚ ponúknuté primerané kompenzácie 

prostredníctvom colných kvót.  

 

                                                 
1 Nariadenie (EÚ) č. 1006/2011, Ú. v. EÚ L 282 z 28. októbra 2011. 
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