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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 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 Rady 
(ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a 
územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii
(COM(2020)0135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0135),

– 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 (C9-
0099/2020),

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

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0175/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Nariadením Rady (ES) 
č. 1215/20092 sa stanovil neobmedzený 
bezcolný prístup na trh Únie pre takmer 
všetky výrobky s pôvodom v zmluvných 
stranách zúčastňujúcich sa procesu 
stabilizácie a pridruženia v príslušnom 
rozsahu, a to až do uzavretia bilaterálnych 
dohôd s týmito zmluvnými stranami.

(1) Nariadením Rady (ES) 
č. 1215/20092 sa stanovil neobmedzený 
bezcolný prístup na trh Únie pre takmer 
všetky výrobky s pôvodom v zmluvných 
stranách zúčastňujúcich sa procesu 
stabilizácie a pridruženia v príslušnom 
rozsahu, a to až do uzavretia bilaterálnych 
dohôd s týmito zvýhodnenými zmluvnými 
stranami.

_________________ _________________
2 Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 
z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú 
výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny 
a územia zúčastňujúce sa na procese 
stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii 
(Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 
z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú 
výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny 
a územia zúčastňujúce sa na procese 
stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii 
(Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Dohody o stabilizácii a pridružení 
sa už uzatvorili so všetkými šiestimi 
zmluvnými stranami, naposledy medzi 
Európskou úniou a Európskym 
spoločenstvom pre atómovú energiu na 
jednej strane a Kosovom3 na strane druhej, 
ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2016.

(2) Dohody o stabilizácii a pridružení 
sa už uzatvorili so všetkými šiestimi 
zvýhodnenými zmluvnými stranami. 
Poslednou bola dohoda o stabilizácii a 
pridružení medzi Európskou úniou a 
Európskym spoločenstvom pre atómovú 
energiu na jednej strane a Kosovom3 na 
strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. 
apríla 2016.

_________________ _________________
3 Týmto označením nie sú dotknuté pozície 
k štatútu a označenie je v súlade 
s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so 
stanoviskom Medzinárodného súdneho 

3 Týmto označením nie sú dotknuté 
pozície k štatútu a označenie je v súlade 
s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so 
stanoviskom Medzinárodného súdneho 
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dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova. dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Delegovaným nariadením Komisie 
(EÚ) 2017/14644 sa zmenilo nariadenie 
(ES) č. 1215/2009 s cieľom odstrániť 
dvojstranné preferencie udelené Kosovu, 
ale zachovať jednostrannú preferenciu 
poskytovanú všetkým príjemcom výhod zo 
západného Balkánu vo forme pozastavenia 
všetkých ciel na výrobky, ktoré sú uvedené 
v 7. a 8. kapitole kombinovanej 
nomenklatúry, a ich prístup k celkovej 
colnej kvóte na víno v objeme 30 000 hl.

(3) Delegovaným nariadením Komisie 
(EÚ) 2017/14644 sa zmenilo nariadenie 
(ES) č. 1215/2009 s cieľom odstrániť 
dvojstranné preferencie udelené Kosovu, 
ale zachovať jednostrannú preferenciu 
poskytovanú všetkým zvýhodneným 
zmluvným stranám zo západného Balkánu 
vo forme pozastavenia všetkých ciel na 
výrobky, ktoré sú uvedené v 7. a 8. 
kapitole kombinovanej nomenklatúry, a ich 
prístup k celkovej colnej kvóte na víno 
v objeme 30 000 hl.

_________________ _________________
4 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2017/1464 z 2. júna 2017, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ 
ide o obchodné koncesie udelené Kosovu* 
po nadobudnutí platnosti Dohody 
o stabilizácii a pridružení medzi Európskou 
úniou a Európskym spoločenstvom pre 
atómovú energiu na jednej strane 
a Kosovom na strane druhej.

4 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 
2017/1464 z 2. júna 2017, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ 
ide o obchodné koncesie udelené Kosovu* 
po nadobudnutí platnosti Dohody 
o stabilizácii a pridružení medzi Európskou 
úniou a Európskym spoločenstvom pre 
atómovú energiu na jednej strane 
a Kosovom na strane druhej.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Predĺženie obdobia uplatňovania 
nariadenia (ES) č. 1215/2009 sa považuje 
za najlepšiu záruku záväzku Únie vo 
vzťahu k obchodnej integrácii západného 
Balkánu.

(5) Predĺženie obdobia uplatňovania 
nariadenia (ES) č. 1215/2009 sa považuje 
za vhodnú záruku rozšíreného zapojenia a 
záväzku Únie vo vzťahu k obchodnej 
integrácii západného Balkánu. Súčasný 
systém autonómnych obchodných 
opatrení zostáva cennou podporou pre 
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hospodárstvo jednotlivých partnerov zo 
západného Balkánu.

Odôvodnenie

EÚ je odhodlaná predĺžiť preferenčný prístup na trh EÚ.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výrobky s pôvodom v Albánsku, 
Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, 
Kosove*, Severnom Macedónsku a Srbsku, 
ktoré sú uvedené v 7. a 8. kapitole 
kombinovanej nomenklatúry, je povolené 
dovážať do Únie bez kvantitatívnych 
obmedzení alebo opatrení s rovnocenným 
účinkom a oslobodené od ciel a platieb 
s rovnocenným účinkom.

1. Výrobky s pôvodom vo 
zvýhodnených zmluvných stranách, a to 
Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej 
Hore, Kosove*, Severnom Macedónsku a 
Srbsku, ktoré sú uvedené v 7. a 8. kapitole 
kombinovanej nomenklatúry, je povolené 
dovážať do Únie bez kvantitatívnych 
obmedzení alebo opatrení s rovnocenným 
účinkom a oslobodené od ciel a platieb s 
rovnocenným účinkom.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

aa) V odseku 2 sa prvý pododsek 
nahrádza takto: 

2.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky 
ustanovené v odseku 1, udeľovanie 
preferencií podľa článku 1 je podmienené 
pripravenosťou zvýhodnených krajín 
zapojiť sa do účinných hospodárskych 
reforiem a do regionálnej spolupráce s 
ostatnými krajinami, ktorých sa týka 
proces stabilizácie a pristúpenia k EÚ, 

2. „Bez toho, aby boli dotknuté podmienky 
ustanovené v odseku 1, udeľovanie 
preferencií podľa článku 1 je podmienené 
pripravenosťou zvýhodnených zmluvných 
strán zapojiť sa do účinných 
hospodárskych reforiem a do regionálnej 
spolupráce s ostatnými krajinami, ktorých 
sa týka proces stabilizácie a pristúpenia k 
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najmä zakladaním zón voľného obchodu 
podľa článku XXIV GATT 1994 a 
ostatných príslušných ustanovení WTO.

EÚ, najmä zakladaním zón voľného 
obchodu podľa článku XXIV GATT 1994 
a ostatných príslušných ustanovení WTO.“

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) V článku 8 sa vypúšťa odsek 3.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9 a) Príloha II sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha I
Nariadenie (ES) č. 1215/2009
Príloha I – názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

O COLNÝCH KVÓTACH UVEDENÝCH 
V ČLÁNKU 1 ODS. 2

O COLNÝCH KVÓTACH UVEDENÝCH 
V ČLÁNKU 3 ODS. 1
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

EÚ je zďaleka najväčším obchodným partnerom západného Balkánu (t. j. Albánska, Bosny a 
Hercegoviny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska) a predstavuje viac ako 
72 % jeho celkového obchodu, ďaleko pred ostatnými konkurentmi, ktorí sú hospodársky a 
politicky angažovaní v tomto regióne, ako je Čína, Rusko alebo Turecko. 

Obchod medzi EÚ a krajinami západného Balkánu sa za posledných 10 rokov zvýšil takmer o 
130 %. V roku 2019 dosiahol hodnotu 55 miliárd EUR.

Od začiatku procesu stabilizácie a pridružovania v roku 1999 EÚ postupne uzavrela dohody o 
stabilizácii a pridružení s každým partnerom zo západného Balkánu. 

Tieto dohody o stabilizácii a pridružení sa považovali za nástroj umožňujúce hospodársky 
rozvoj a politickú stabilizáciu krajín v regióne, ktoré naďalej predstavujú jeden zo základných 
mechanizmov na zosúladenie s acquis EÚ a postupnú integráciu do trhu EÚ. V dohodách sa 
predpokladá odstránenie ciel a necolných obmedzení dvojstranného obchodu a týkajú sa 
tovaru zo všetkých kapitol harmonizovaného systému.

Zároveň sa od roku 2009 nariadením z roku 2009 zaviedol súbor autonómnych obchodných 
opatrení (systém ATM), čo tiež prispelo k zvýšeniu objemu celkového obchodu medzi EÚ a 
krajinami západného Balkánu. 
Spočiatku sa vzťahovali na takmer všetky výrobky dovážané z tohto regiónu, no pôsobnosť 
tohto nariadenia sa v roku 2017 nakoniec zúžila len na výrobky 7. (jedlá zelenina a niektoré 
korene a hľuzy) a 8. kapitoly (jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov) 
kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka, ako aj na kvóty na dovoz vína 
(30 000 hl).
Návrh Komisie je v súlade s podporou EÚ pri postupnej hospodárskej integrácii regiónu do 
EÚ a pri jednotlivých prístupových procesoch.

Hoci väčšina obchodných preferencií pôvodne poskytnutých krajinám západného Balkánu 
prostredníctvom autonómneho obchodného režimu už bola zapracovaná do ich príslušných 
dohôd o stabilizácii a pridružení s EÚ, podľa Komisie obmedzené preferencie poskytnuté na 
základe tohto nariadenia naďalej predstavujú cennú podporu hospodárstva a obchodu v 
regióne, a preto zostávajú užitočným nástrojom podpory EÚ zameranej na hospodársku 
integráciu západného Balkánu.

Navrhovaným nariadením nevznikajú dodatočné náklady v rozpočte EÚ.

Stanovisko spravodajcu

Západný Balkán je prioritou EÚ a EÚ má osobitnú povinnosť pomáhať balkánskym krajinám 
v regióne.

Takéto rozšírenie autonómnych obchodných opatrení (ATM) je v súlade s usmerneniami, 
ktoré nedávno potvrdila Komisia, a to aj pri príležitosti vyhlásenia zo Sofie zo 17. mája 2018. 
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Spravodajca nespochybňuje prínos ATM k hospodárskemu rozvoju týchto krajín, keďže 
umožňujú odbyt ich produkcie vína, ovocia a zeleniny, čím pomáhajú konsolidovať aj ich 
primárny sektor so stále významným podielom na HDP.

Okrem toho navrhované opatrenia doteraz prispievali k vytváraniu silných partnerských 
vzťahov medzi podnikmi EÚ a miestnymi výrobcami v regióne západného Balkánu. 
Návrh Komisie na predĺženie platnosti opatrení o ďalších päť rokov sa preto považuje za 
najvhodnejšie opatrenie na zabezpečenie trvalého hospodárskeho rozvoja partnerov zo 
západného Balkánu. Tým sa môže predísť veľmi dlhým a zložitým procesom zmien každej 
jednej bilaterálnej obchodnej dohody ako súčasti dohody o stabilizácii a pridružení.
Ak sa tieto autonómne obchodné opatrenia nepredĺžia do roku 2025, mohol by nastúpiť 
negatívny a problematický dôsledok obmedzenia prístupu na trh pre všetky krajiny západného 
Balkánu. To by nebolo v súlade prístupom EÚ k podpore.
Na základe požiadavky Francúzska Rade, aby sa štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ 
priznal Severnému Macedónsku a Albánsku, Komisia vo februári 2020 prehodnotila proces 
rozširovania.
Krajiny západného Balkánu, ktoré v roku 2018 v Sofii opätovne potvrdili záväzok pristúpiť k 
EÚ ako „jednoznačnú strategickú voľbu“, tak na videokonferencii v Záhrebe zo 6. mája 2020 
skonštatovali, že:  

– „zvýšená pomoc EÚ bude závisieť od konkrétneho pokroku v oblasti právneho štátu a 
sociálno-ekonomických reforiem, ako aj od toho, či partneri zo západného Balkánu 
budú zachovávať hodnoty, pravidlá a normy EÚ“;

– „lídri krajín západného Balkánu by mali zabezpečiť, aby sa prísne dodržiavali a 
presadzovali základné hodnoty, demokratické zásady a zásady právneho štátu“;

– „v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti [...] treba vyvinúť viac úsilia a 
dosiahnuť presvedčivé výsledky“.

Navyše sa v jednej z piatich zmien po roku 2009 (ktorú Európsky parlament prijal 16. 
decembra 2015) výslovne uvádza, že toto nariadenie sa má uplatňovať za predpokladu, že 
uvedené krajiny a územia sa zdržia „vážneho a systematického porušovania ľudských práv 
vrátane základných pracovných práv, základných zásad demokracie a právneho štátu“ (článok 
2 ods. 1 písm. d).

Najnovšie hodnotenia subjektov na západnom Balkáne ukazujú aj všeobecné zhoršenie 
situácie v súvislosti s korupciou, právnym štátom a základnými slobodami, s výnimkou 
Severného Macedónska.

Podľa článku 2 ods. 3 tohto nariadenia je po preskúmaní Vykonávacieho výboru pre západný 
Balkán na základe článku 2 ods. 1 písm. d) je Komisia oprávnená úplne alebo čiastočne 
pozastaviť uplatňovanie nariadenia prostredníctvom vykonávacích aktov.

Vzhľadom na súčasné zhoršovanie situáciu a na jednoznačnú vôľu, ktorú vyjadrili Parlament 
aj Rada, aby mechanizmy určené na prípravu na pristúpenie (vrátane tohto nariadenia) viac 
zohľadňovali hodnoty Únie, spravodajca považuje za vhodné:

– predĺžiť jeho uplatňovanie o 5 rokov, ako to požaduje Komisia, 
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– popri tomto predĺžení však ustanoviť povinnú doložku o preskúmaní po 30 mesiacoch, 
o ktorom vypracuje správu Výbor pre medzinárodný obchod a Výbor pre zahraničné 
veci Európskeho parlamentu.
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