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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 
1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území 
účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto 
procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu
(COM(2014)0386 – C7-0039/2014 – 2014/0197(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2014)0386),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0039/2014),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru 
pro zahraniční věci (A8-0000/2015),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení  
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) ) Nařízení (ES) č. 1215/2009 
neposkytuje žádnou možnost dočasného 
pozastavení udělení mimořádných 
obchodních opatření v případě vážného a 
soustavného porušování základních zásad 
lidských práv, demokracie a právního státu 
ze strany zvýhodněných zemí a území. 

(2) Nařízení (ES) č. 1215/2009 
neposkytuje žádnou možnost dočasného 
pozastavení udělení mimořádných 
obchodních opatření v případě porušování 
základních zásad lidských práv, 
demokracie a právního státu ze strany 
zvýhodněných zemí a území. Takovou 
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Takovou možnost je vhodné zavést, aby 
bylo možné urychleně jednat v případech, 
kdy by v jedné ze zemí nebo území 
účastnících se procesu stabilizace a 
přidružení zavedeného Evropskou unií či s 
tímto procesem spjatých docházelo k 
vážnému a soustavnému porušování 
základních zásad lidských práv, 
demokracie a právního státu.

možnost je vhodné zavést, aby bylo možné 
urychleně jednat v případech, kdy by v 
jedné ze zemí nebo území účastnících se 
procesu stabilizace a přidružení 
zavedeného Evropskou unií či s tímto 
procesem spjatých docházelo k porušování 
základních zásad lidských práv, 
demokracie a právního státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) ) Bosna a Hercegovina však dosud 
neakceptovala úpravu prozatímní dohodou 
udělených obchodních úlev za účelem 
zohlednění preferenčního tradičního 
obchodu mezi Chorvatskem a Bosnou a 
Hercegovinou v rámci Středoevropské 
dohody o volném obchodu (CEFTA). 
Pokud do doby přijetí tohoto nařízení 
nebude Evropskou unií a Bosnou a 
Hercegovinou podepsána a prozatímně 
použita dohoda o úpravě obchodních úlev 
stanovených v dohodě o stabilizaci a 
přidružení a v prozatímní dohodě, 
preference udělené Bosně a Hercegovině 
by měly být pozastaveny, a to od 1. ledna 
2016. Jakmile Bosna a Hercegovina a 
Evropská unie podepíší a prozatímně 
použijí dohodu o úpravě obchodních úlev v 
prozatímní dohodě, budou preference opět 
zavedeny,

(7) ) Bosna a Hercegovina však dosud 
neakceptovala úpravu prozatímní dohodou 
udělených obchodních úlev za účelem 
zohlednění preferenčního tradičního 
obchodu mezi Chorvatskem a Bosnou a 
Hercegovinou v rámci Středoevropské 
dohody o volném obchodu (CEFTA). 
Pokud do doby přijetí tohoto nařízení 
nebude Evropskou unií a Bosnou a 
Hercegovinou podepsána a prozatímně 
použita dohoda o úpravě obchodních úlev 
stanovených v dohodě o stabilizaci a 
přidružení a v prozatímní dohodě, 
preference udělené Bosně a Hercegovině 
by měly být pozastaveny, a to od 1. ledna 
2016. Jakmile Bosna a Hercegovina a 
Evropská unie podepíší a prozatímně 
použijí dohodu o úpravě obchodních úlev v 
prozatímní dohodě, budou preference opět 
zavedeny. Bosna a Hercegovina a 
Evropská unie by měly usilovat o 
oboustranně přijatelné řešení toho, jak 
prozatímní dohodu upravit, zejména s 
ohledem na přeshraniční obchod,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je nezbytné zohlednit trvalý pokrok 
na cestě k získání členství v Evropské 
unii, kterého příslušné země a území na 
západním Balkánu dosáhly, jakož i 
přistoupení Chorvatska k Evropské unii a 
z toho vyplývající nutnost upravit  
prozatímní dohodu s Bosnou a 
Hercegovinou. V této souvislosti je  také 
nezbytné zohlednit jasné odhodlání Unie 
nabídnout Bosně a Hercegovině 
perspektivu členství v EU , jak je 
stanoveno v závěrech Rady pro zahraniční 
věci ze dne 15. prosince 2014. V těchto 
závěrech bylo znovu uvedeno, že je 
zapotřebí, aby politické vedení Bosny a 
Hercegoviny provedlo reformy nutné k  
začlenění do EU, které se dotknou 
činnosti všech příslušných orgánů, a že je 
potřeba, aby bylo dosaženo funkčnosti a 
účinného fungování  veřejné správy na 
všech úrovních s cílem  umožnit Bosně a 
Hercegovině  připravit se na budoucí 
členství v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh4Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

-1. Vkládá se nový bod odůvodnění, který 
zní:
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„(14a) S cílem zajistit řádný demokratický 
dohled nad použitím tohoto nařízení by 
měla být Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
SFEU, pokud jde o nezbytné změny a 
technické úpravy přílohy I a II v 
návaznosti na změny kódů KN a 
klasifikace TARIC, dále pokud jde o 
nezbytné změny po udělení obchodních 
preferencí podle jiných režimů mezi Unií 
a zeměmi a územími, na které se vztahuje 
toto nařízení, a pokud jde o pozastavení 
výhod vyplývajících z tohoto nařízení v 
případě nedodržování podmínky účinné 
správní spolupráce s cílem předejít 
podvodu, podmínky dodržování lidských 
práv a zásad právního státu, jakož i 
podmínky začít s účinnými hospodářskými 
reformami a regionální spoluprací. 
Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracování aktu v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě. V rámci 
své práce na přípravě a provádění aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
poskytnout veškeré informace 
a dokumentaci o svých setkáních 
s odborníky z členských států. V tomto 
ohledu by Komise měla zajistit, aby byl 
Evropský parlament do věci řádně 
zapojen, a vycházet přitom z postupů, jež 
se podle předchozích zkušeností osvědčily 
v jiných politických oblastech, s cílem 
vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí 
přezkum aktů v přenesené pravomoci 
Evropským parlamentem;“

Or. en

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 1215/2009 bylo od svého přijetí již několikrát pozměněno. Použití aktů v 
přenesené pravomoci bylo zavedeno v nařízení č. 1336/2011, jež však neobsahovalo bod 
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odůvodnění, který by vysvětloval použití těchto aktů. Zpravodaj navrhuje, aby se akty v 
přenesené pravomoci používaly i v dalších případech, s cílem zajistit řádný demokratický 
dohled nad použitím základního nařízení ze strany Komise. To je třeba jasně uvést v 
příslušném bodě odůvodnění v souladu s obecnou shodou o aktech v přenesené pravomoci, 
kterou uzavřely Evropský parlament a Rada.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„d) závazkuzemí a území podle článku 1 
zdržet se vážného a soustavného 
porušování lidských práv, kam spadají i 
základní pracovní práva, základních zásad 
demokracie a právního státu.“

„d) dodržování demokratických zásad, 
lidských práv a základních svobod, včetně 
základních pracovních práv, a dodržování 
zásad právního státu ze strany zemí a 
území podle článku 1.“

Or. en

OdůvodněníCílem návrhu Komise je odstranit nedostatek v nařízení č. 1215/2009, konkrétně 
neexistenci doložky o lidských právech, která umožňuje, aby byly obchodní preference 

pozastaveny v případě porušení základních zásad v oblasti lidských práv, demokracie a 
právního státu. Formulace návrhů předložených Komisí není zcela uspokojivá. Bylo by 

vhodnější použít pozitivní formulace, a to v souladu s kodaňskými kritérii.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Čl. 2 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se odstavec 3 mění takto:
3. Nesplňuje-li některá země či území 
podmínky stanovené v odstavcích 1 nebo 
2, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů zcela či částečně 
pozastavit výhody plynoucí z tohoto 
nařízení pro dotčené státy a území. Tyto 

3. Nesplňuje-li  některá země či území 
podmínky stanovené v odst. 1 písm. a) 
nebo b), může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů zcela či částečně 
pozastavit výhody plynoucí z tohoto 
nařízení pro dotčené státy a území. Tyto 
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prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 8 odst. 4.

prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 8 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu 6 zpravodaj navrhuje použít k pozastavení obchodních preferencí v 
případě, že není dodržována podmínka účinné správní spolupráce s cílem zabránit podvodu, 
podmínka dodržování lidských práv a zásad právního státu, jakož i podmínka začít s účinnými 
hospodářskými reformami a regionální spoluprací, postup aktů v přenesené pravomoci. Proto 
je třeba pozměnit znění čl. 2 odst. 3 s cílem vyloučit v těchto třech případech použití 
prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Čl. 7 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V článku 7 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
c) úplné nebo částečné pozastavení 
nároku příslušné země nebo území na 
využití výhod podle tohoto nařízení v 
případě, že tato země nebo území nedodrží 
podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. c) 
a d) a v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje použít k pozastavení obchodních preferencí v případě, že není 
dodržována podmínka účinné správní spolupráce s cílem zabránit podvodu, podmínka 
dodržování lidských práv a zásad právního státu, jakož i podmínka začít s účinnými 
hospodářskými reformami a regionální spoluprací, postup aktů v přenesené pravomoci. 
Zpravodaj je toho názoru, že prostor Komise pro vlastní rozhodování je v těchto třech 
případech příliš velký a že je nezbytné zapojit spolutvůrce právních předpisů. (Viz také 
vysvětlující prohlášení.)
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení 
Čl. 1 – bod 1 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1215/2009
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Původní znění Pozměňovací návrh

1c. V čl. 10 odst. 1 se návětí mění takto:
1. Pokud Komise usoudí, že existují 
dostatečné důkazy o podvodu nebo o 
neposkytnutí správní spolupráce potřebné k 
ověření dokladu o původu nebo že vývoz 
do Společenství vzrostl výrazně nad 
běžnou úroveň produkčních a vývozních 
kapacit nebo že země nebo území uvedené 
v článku 1 nedodržuje čl. 2 odst. 1, může 
přijmout opatření k úplnému nebo 
částečnému pozastavení úpravy stanovené 
tímto nařízením na dobu tří měsíců s 
výhradou, že předem:

1. Pokud Komise usoudí, že existují 
dostatečné důkazy o podvodu nebo o 
neposkytnutí správní spolupráce potřebné k 
ověření dokladu o původu nebo že vývoz 
do Společenství vzrostl výrazně nad 
běžnou úroveň produkčních a vývozních 
kapacit nebo že země nebo území uvedené 
v článku 1 nedodržuje čl. 2 odst. 1 písm. a) 
a b), může přijmout opatření k úplnému 
nebo částečnému pozastavení úpravy 
stanovené tímto nařízením na dobu tří 
měsíců s výhradou, že předem: 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se k pozastavení obchodních preferencí navrhuje v případě, že nejsou 
dodržovány podmínky účinné správní spolupráce s cílem zabránit podvodu, podmínka 
dodržování lidských práv a zásad právního státu, jakož i podmínka začít s účinnými 
hospodářskými reformami a regionální spoluprací, použít akty v přenesené pravomoci, mělo 
by být příslušným způsobem změněno i ochranné opatření týkající se dočasného pozastavení 
obchodních preferencí prostřednictvím prováděcích aktů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti návrhu Komise

Obchod mezi EU a zeměmi západního Balkánu je liberalizován prostřednictvím několika 
dohod o stabilizaci a přidružení a v případě Bosny a Hercegoviny prozatímní dohodou. Navíc 
celý region včetně Kosova (které dohodu o stabilizaci a přidružení ještě neuzavřelo) využívá 
autonomních obchodních preferencí, které EU uděluje od roku 2000. Tyto jednostranné 
preference umožňují v případě většiny druhů výrobků neomezený bezcelní přístup na trhy 
EU. Na rozdíl od dohod o stabilizaci a přidružení – v nichž jsou obchodní preference 
poskytnuty všem stranám – jsou autonomní obchodní preference jednostranným preferenčním 
režimem ve prospěch zemí západního Balkánu. Rozsah liberalizace celních sazeb podle 
dohod o stabilizaci a přidružení se liší od preferencí udělených na základě nařízení (ES) č. 
1215/2009, zejména pokud jde o zemědělské produkty. Úroveň liberalizace je u 
zemědělských produktů vyšší v rámci režimu autonomních obchodních preferencí než v rámci 
režimu dohod o stabilizaci a přidružení / prozatímních dohod. 

V projednávaném návrhu Komise jsou navrženy tři hlavní změny základního 
nařízení (ES) č. 1215/2009: 

1. Prodloužení současného režimu preferencí do konce roku 2020

Prodloužení má zvýhodněným zemím poskytnout dodatečný čas, aby sladily režim preferencí 
podle základního nařízení s režimem podle dohody o stabilizaci a přidružení / prozatímní 
dohody.

2. Zavedení tzv. doložky o lidských právech do nařízení o autonomních obchodních 
preferencích

Na základě této doložky bude možné pozastavit uplatňování preferencí v případě vážného a 
soustavného porušování základních zásad lidských práv, demokracie a právního státu ze 
strany kterékoliv zvýhodněné země. 

3. Možné pozastavení uplatňování režimu autonomních obchodních preferencí v případě 
Bosny a Hercegoviny ode dne 1. ledna 2016
Dne 1. července 2013 přistoupilo k EU Chorvatsko. Bosna a Hercegovina však dosud 
neschválila úpravu prozatímní dohody tak, aby v ní byl zohledněn tradiční preferenční obchod 
mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou v rámci Středoevropské dohody o volném 
obchodu (CEFTA), která tyto země spojovala před 1. červencem 2013. V důsledku toho se 
nyní preferenční kvóty dohodnuté v roce 2008 v prozatímní dohodě pro 27 členských států 
EU používají pro 28 členských států (na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“). 
Metodika EU pro úpravu obchodních dohod po rozšíření EU vychází ze zásady tradičního 
obchodu mezi novým členským státem EU a zemí s obchodní dohodou s EU. S touto 
metodikou souhlasily s výjimkou Bosny a Hercegoviny všechny země západního Balkánu, 
které jsou signatáři dohody CEFTA, a úspěšně ukončily jednání s cílem upravit své dohody 
s EU. 
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Ani po třech kolech jednání s Bosnou a Hercegovinou se však dohody dosáhnout nepodařilo. 
Na rozdíl od metodiky EU se Bosna a Hercegovina domnívá, že nemůže zvýšit své preference 
o objem tradičního obchodu. Podle Bosny a Hercegoviny by ke zvýšení mohlo dojít pouze 
v případě, že by EU nabídla další úlevy. 

V důsledku této patové situace a poškození obchodních zájmů EU Komise navrhuje, aby 
k prodlužování režimu autonomních obchodních preferencí nedocházelo automaticky, ale aby 
záviselo na tom, zda Bosna a Hercegovina přijme metodiku EU týkající se úpravy prozatímní 
dohody. Jakmile Bosna a Hercegovina a Evropská unie odsouhlasí, podepíší a prozatímně 
použijí dohodu o úpravě obchodních úlev, budou preference pro Bosnu a Hercegovinu opět 
zavedeny.

Podmínky pro získání nároku na využití preferencí

V základním nařízení, konkrétně v čl. 2 odst. 1, je stanoveno několik podmínek pro 
preferenční zacházení. Záleží na:

a) definici pojmu „původní produkty“ podle části I hlavy IV kapitoly 2 oddílu 2 nařízení 
(EHS) č. 2454/93;

b) závazku zvýhodněných zemí podle článku 1 nezavádět nová cla nebo poplatky 
s rovnocenným účinkem na produkty pocházející z EU;

c) zapojení zvýhodněných zemí do účinné správní spolupráce se Společenstvím s cílem 
předejít jakémukoli nebezpečí podvodu.

Projednávaný návrh, který předložila Komise, zavádí čtvrtou podmínku, tzv. doložku o 
lidských právech. Preferenční zacházení tedy závisí také na:

d) závazku zvýhodněných zemí zdržet se vážného a soustavného porušování lidských práv, 
kam spadají i základní pracovní práva, základních zásad demokracie a právního státu.

Kromě toho čl. 2 odst. 2 základního nařízení obsahuje další podmínku pro poskytnutí 
preferenčního zacházení – ochotu zvýhodněných zemí začít s účinnými hospodářskými 
reformami a regionální spoluprací s ostatními zeměmi západního Balkánu, zejména zřizovat 
zóny volného obchodu.

Jak uvádí ustanovení čl. 2 odst. 3 základního nařízení, nesplňuje-li některá země či území 
výše uvedené podmínky, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých 
přezkumným postupem (zcela či částečně) pozastavit uplatňování preferenčního zacházení.
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Navrhované změny

Akty v přenesené pravomoci:

Jedním z hlavních cílů pozměňovacích návrhů navrhovaných zpravodajem (konkrétně 
pozměňovacích návrhů č. 5, 6 a 7) je nahradit používání prováděcích aktů akty v přenesené 
pravomoci, pokud jde o rozhodnutí o pozastavení udělování preferencí v případě neplnění 
podmínek stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) a v čl. 2 odst. 2, tj.:

Čl. 2 odst. 1:

c) zapojení zvýhodněných zemí do účinné správní spolupráce se Společenstvím s cílem 
předejít jakémukoli nebezpečí podvodu;

d) závazek zemí a území podle článku 1 zdržet se vážného a soustavného porušování 
lidských práv, kam spadají i základní pracovní práva, základních zásad demokracie a 
právního státu (zavedeno v projednávaném návrhu Komise).

Čl. 2 odst. 2:

[…] ochota zvýhodněných zemí začít s účinnými hospodářskými reformami a regionální 
spoluprací s ostatními zeměmi západního Balkánu, zejména zřizováním zón volného 
obchodu.

Při rozhodování mezi akty v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU) a prováděcími akty 
(článek 291 SFEU) by jako hlavní kritérium měli spolutvůrci právních předpisů zohlednit 
prostor pro uvážení svěřený Komisi, zejména pak by měli vzít v potaz rozsah posuzování 
politik, ke kterému zde dochází.

Zpravodaj je toho názoru, že Komise má při rozhodování o pozastavení uplatňování 
preferencí z výše popsaných důvodů významný prostor pro uvážení při rozhodování, který 
značně překračuje prosté vykonávání ustanovení základního aktu na základě objektivního 
hodnocení, konkrétně pak z těchto důvodů:

 v základním aktu nebyla stanovena přesná kritéria pro posuzování toho, zda byly výše 
uvedené podmínky dodržovány či nikoliv, a proto je nevyhnutelné, že dojde 
k subjektivnímu posuzování, což překračuje rámec prostých prováděcích aktů;

 podle ustanovení čl. 2 odst. 3 není míra pozastavení jasně definována (preference mohou 
být pozastaveny zcela nebo zčásti), aniž by byla k dispozici přesná kritéria, jak míru 
pozastavení určit;
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 v čl. 2 odst. 3 se dále stanoví, že Komise může pozastavit preferenční zacházení – Komise 
se tudíž může také rozhodnost uplatňování preferencí nepozastavovat.

Zpravodaj je toho názoru, že kombinace tří výše uvedených aspektů nabízí Komisi při 
rozhodování o pozastavení preferenčního zacházení velmi významný prostor pro vlastní 
uvážení. Součástí tohoto rozhodování je subjektivní hodnocení a toto rozhodování překračuje 
možnosti prováděcích aktů. Toto rozhodnutí by tedy mělo být přijímáno prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci, čímž se zajistí řádný dohled ze strany spolutvůrců 
právních předpisů.

Pokud jde o podmínky stanovené v jiných ustanoveních základního nařízení, je v takovýchto 
případech prostor pro uvážení omezenější a kritéria pro posouzení dodržování těchto 
podmínek jsou mnohem objektivnější, než je tomu v případě podmínek stanovených v čl. 2 
odst. 1 písm. c) a d) a v čl. 2 odst. 2. Zpravodaj je proto spokojen s tím, že je v těchto 
případech přijatelné použít prováděcí akty.

Kromě toho vkládá pozměňovací návrh č. 3 do základního nařízení bod odůvodnění, který 
vysvětluje použití aktů v přenesené pravomoci. Nařízení (ES) č. 1215/2009 bylo od doby, kdy 
bylo přijato, již několikrát pozměněno. Použití aktů v přenesené pravomoci bylo zavedeno 
nařízením č. 1336/2011, v němž však nebyl obsažen bod odůvodnění, který by vysvětloval 
použití aktů v přenesené pravomoci. Zpravodaj navrhuje, aby se akty v přenesené pravomoci 
používaly i v dalších případech, s cílem zajistit řádný demokratický dohled nad použitím 
základního nařízení ze strany Komise. To je třeba jasně stanovit v příslušném bodě 
odůvodnění v souladu s obecnou shodou o aktech v přenesené pravomoci, kterou uzavřely 
Evropský parlament a Rada.

Další změny:

V pozměňovacím návrhu č. 1 vyzývá zpravodaj EU a Bosnu a Hercegovinu, aby usilovaly o 
dohodu ohledně úpravy prozatímní dohody s EU v návaznosti na přistoupení Chorvatska 
s cílem zabránit pozastavení režimu preferencí pro Bosnu a Hercegovinu ode dne 1. ledna 
2016.

V pozměňovacím návrhu č. 2 zpravodaj připomíná pokrok, kterého dosáhly země západního 
Balkánu na cestě k hlubší integraci s EU, a nedávné závěry Rady ohledně Bosny a 
Hercegoviny.

V pozměňovacím návrhu č. 4 zavádí zpravodaj změny tzv. doložky o lidských právech, tak by 
byla formulována pozitivně v souladu s kodaňskými kritérii.

Závěry

Zastřešujícím cílem změn navržených zpravodajem je potvrdit skutečný a hluboký závazek 
EU nabídnout perspektivu evropské integrace zemím a územím, jež spadají do působnosti 
tohoto nařízení, v podobě poskytnutí jednostranných obchodních preferencí. Proces evropské 
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integrace je pro země, které jím procházejí, nepochybně náročný, ale ukázalo se, že je to 
nejúčinnější nástroj pro stabilitu regionu. Z tohoto hlediska je tyto úlevy či jejich případné 
pozastavení třeba chápat jako impuls ke zrychlení pokroku při uskutečňování politických a 
sociálně-ekonomických reforem, jež byly vyzdviženy v Paktu pro růst, který je nezbytnou 
podmínkou pro úspěch zemí západního Balkánu, splnění požadavků stanovených kodaňskými 
kritérii a acquis communautaire. Proto zpravodaj vyzývá Bosnu a Hercegovinu, aby upravila 
prozatímní dohodu s ohledem na preferenční obchod s Chorvatskem v návaznosti na vstup 
Chorvatska do Evropské unie dne 1. července 2013, a zároveň vyzývá strany, aby zohlednily 
společné zájmy a dosáhly dohody uspokojivé jak pro členské státy EU, tak pro signatáře 
dohody CEFTA.


