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Dočasné zrušenie colných preferencií v určitých dohodách uzavretých 
medzi EÚ a určitými tretími krajinami ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie 
mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií v určitých dohodách 
uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami (COM(2018)0206 – 
C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0206),

– 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 (C8-
0158/2018),

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

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 
ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 
5. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 
4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0330/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie, ktoré je uvedené v 
prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v sérii L Úradného vestníka 
Európskej únie spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;



4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0101

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2019 na účely 
prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa vykonávajú 
dvojstranné ochranné doložky a iné mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie 
preferencií v určitých obchodných dohodách uzavretých medzi Európskou úniou 
a tretími krajinami

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 
2019/287.)



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A KOMISIE

Európsky parlament a Komisia sa zhodujú v otázke dôležitosti úzkej spolupráce pri 

vykonávaní dohôd uvedených v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/287 z 13. februára 20191, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie mechanizmy 

umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi 

Európskou úniou a určitými tretími krajinami. Na tento účel sa dohodli, že ak Európsky 

parlament prijme odporúčanie na začatie vyšetrovania ochranných opatrení, Komisia 

dôkladne preskúma, či sú splnené podmienky na začatie vyšetrovania z úradnej moci 

vyplývajúce z nariadenia. Ak Komisia dôjde k záveru, že tieto podmienky nie sú splnené, 

predloží gestorskému výboru Európskeho parlamentu správu, v ktorej vysvetlí všetky faktory 

relevantné pre začatie takéhoto vyšetrovania.

1 Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2019, s. 1.


