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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/144/ES o 
strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 
2007 – 2013)
(KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0306),

– so zreteľom na Zmluvu o ES, v súlade s ktorou Rada konzultovala s Európskym 
parlamentom (C6-0239/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská 
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre 
regionálny rozvoj (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha – bod 2
Rozhodnutie 2006/144/ES
Príloha – časť 3 – bod 3.4a – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) Najmä investičná podpora v rámci osi 1 
môže byť zacielená na energiu, vodu, stroje 
a zariadenia šetriace vstupy, ako aj na 
výrobu obnoviteľnej energie na využitie 
v poľnohospodárskych podnikoch. V 
poľnohospodársko-potravinovom reťazci 
a v sektore lesného hospodárstva by 
investičná podpora mala pomôcť rozvinúť 
inovačné a viac udržateľné spôsoby 
spracovania biopaliva.

i) Najmä investičná podpora v rámci osi 1 
môže byť zacielená na energiu, vodu, stroje 
a zariadenia šetriace vstupy, ako aj na 
výrobu obnoviteľnej energie na využitie 
v poľnohospodárskych podnikoch. V 
poľnohospodársko-potravinovom reťazci 
a v sektore lesného hospodárstva by 
investičná podpora mala pomôcť rozvinúť 
inovačné a viac udržateľné spôsoby 
náhrady fosílnych palív a zníženia emisií 
skleníkových plynov vrátane agropalív 
druhej generácie.

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na slabú energetickú a ekologickú účinnosť výroby agropalív prvej generácie ich 
stimulácia nie je vhodná.
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