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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, jímž se provádí mechanismus proti 
obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených 
Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou 
energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
(COM(2015)0155 – C8-0091/2015 – 2015/0080(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2015)0155),

– 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 (C8-0091/2015),

– 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 stanovisko Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova (A8-0000/2015),

1. přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně 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 a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda o přidružení uzavřená mezi EU a Gruzií zahrnuje takzvaný mechanismus proti 
obcházení opatření, který stanoví možnost znovu zavést celní sazbu podle doložky nejvyšších 
výhod, pokud dovoz některých zemědělských produktů z Gruzie překročí určitou hranici bez 
řádného odůvodnění jejich přesného původu. Aby bylo možné mechanismus proti obcházení 
opatření použít, je nezbytné zavést do vnitřního právního řádu EU nástroj ve formě nařízení 
Evropského parlamentu a Rady. 

U produktů uvedených v příloze II-C dohody je stanoven průměrný roční objem a vztahuje se 
na ně mechanismus proti obcházení opatření uvedený v článku 27 dohody. V závažných, 
naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se objemu dovozu jedné nebo více 
kategorií produktů, který v kterémkoli roce počítáno od 1. ledna dosáhne objemu uvedeného 
v příloze II-C dohody, a pokud neobdrží z Gruzie řádné odůvodnění, přijme Komise okamžitě 
použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v navrhovaném nařízení. Komise 
může buď rozhodnout o dočasném pozastavení preferenční celní sazby na daný produkt nebo 
produkty, nebo stanovit, že takové pozastavení není vhodné. Dočasné pozastavení preferenční 
celní sazby lze použít nejvýše po dobu šesti měsíců od data zveřejnění příslušného rozhodnutí 
o jejich pozastavení.

Zpravodaj zdůrazňuje, že navrhované nařízení zavádí do praxe příslušná ustanovení Dohody o 
přidružení EU–Gruzie, k níž Evropský parlament dal svůj souhlas dne 18. prosince 2015. 
Přijetí navrhovaného nařízení je nezbytné k posílení povinností Gruzie, které vyplývají z 
ustanovení dohody o mechanismu proti obcházení, který má v případě potřeby chránit 
producenty z EU.

Zpravodaj rovněž vítá povinnost podávání zpráv, kterou tento návrh stanovuje Komisi a podle 
níž Komise předkládá spoluzákonodárcům výroční zprávu o provádění uvedeného nařízení, 
kterou následně zveřejní. Evropský parlament může pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého 
věcně příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s prováděním 
tohoto nařízení. Zpravodaj se domnívá, že toto podávání zpráv přispěje k parlamentní 
kontrole provádění společné obchodní politiky Komisí a rovněž zvýší její transparentnost.

S ohledem na uvedené skutečnosti zpravodaj navrhuje, aby Evropský parlament schválil 
návrh Komise beze změny.


