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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro právní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 64/432/EHS
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Komise stanoví pravidla pro schválení 
míst, kde je možné provádět čištění 
a dezinfekci [...].
Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 17a odst. 
2.“

Or. en

Odůvodnění

Přijetí těchto pravidel pro schvalování míst, kde je možné provádět čištění a dezinfekci, by
pozměnilo základní právní akt, a proto by mělo podléhat regulativnímu postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 64/432/EHS
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V čl. 6 odst. 2 písm. a se první 
pododstavec nahrazuje tímto:
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„(a) musí pocházet ze stáda skotu 
úředně prostého tuberkulózy a, jedná-li
se o zvířata starší šesti týdnů, reagovat 
negativně na nitrokožní tuberkulinaci 
provedenou v souladu s bodem 2.2 
přílohy B buď v průběhu 30 dní před 
opuštěním stáda původu nebo v místě 
a za podmínek, které budou určeny [...] 
Komisí. 
Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 17a odst. 
2.“;

Or. en

Odůvodnění

Určení podmínek by pozměnilo základní právní akt, a proto by mělo podléhat regulativnímu 
postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 64/432/EHS
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Článek 16 se nahrazuje tímto:
„[...]
Komise pozmění přílohy A, B, C, D, [...] 
E a F [...], zejména s ohledem na jejich
přizpůsobení technickému a vědeckému
vývoji.
Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 17a odst. 
2.“

Or. en
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Odůvodnění

Změny příloh by pozměnily základní právní akt, a proto by měly podléhat regulativnímu 
postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 2 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V článku 14 se čtvrtý odstavec 
nahrazuje tímto:
„Na základě dosavadních zkušeností 
a s ohledem na požadavky mohou být 
Komisí přijata podobná ustanovení pro 
bourané maso a pro hovězí odřezky [...].
Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 
4.“

Or. en

Odůvodnění

Přijetí  zjednodušeného postupu by pozměnilo základní právní akt jeho doplněním, a proto 
by mělo podléhat regulativnímu postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 2 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V čl. 16 odst. 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Pokud ve lhůtě, která má být stanovena 
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Komisí a která začíná dnem následujícím 
po dni podání žádosti, nebylo schválení 
zamítnuto nebo uděleno, nebo pokud 
nebyly vyžádány doplňující údaje, 
považuje příslušný orgán zadávací 
podmínky za schválené. 
Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 
4.“

Or. en

Odůvodnění

Přijetí lhůty by pozměnilo základní právní akt jeho doplněním, a proto by mělo podléhat 
regulativnímu postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 2 – bod 4 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) V článku 16 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„Odchylně od odstavců 1 až 4 může 
Komise [...] v některých případech 
přijmout zrychlený nebo zjednodušený 
schvalovací postup, zejména pro hovězí 
maso v malých maloobchodních 
baleních nebo pro vysoce jakostní kusy 
hovězího masa v jednotlivých baleních, 
které jsou označeny v některém 
členském státě v souladu se schválenými 
zadávacími podmínkami a přivezeny 
na území jiného členského státu, pokud 
nebyl na jejich původní štítek přidán 
žádný údaj.
Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
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postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 
4.“

Or. en

Odůvodnění

Přijetí zjednodušeného postupu by pozměnilo základní právní akt jeho doplněním, a proto by 
mělo podléhat regulativnímu postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 2 – bod 4 d (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) V článku 16 se odstavec 7 nahrazuje 
tímto:
„Členské státy informují Komisi 
o používání tohoto článku a zejména 
o údajích na štítcích. Komise informuje 
ostatní členské státy prostřednictvím 
Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso
podle čl. 23 odst. 1 písm. b), a pokud 
je to nutné, Komise může přijmout [...] 
pravidla pro tyto údaje, a zejména [...] 
může zavést omezení.
Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 
4.“

Or. en

Odůvodnění

Přijetí pravidel týkajících se uvedených údajů by pozměnilo základní právní akt 
jeho doplněním, a proto by mělo podléhat regulativnímu postupu s kontrolou.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 2 – bod 4 e (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) V článku 19 se návětí nahrazuje 
tímto:
„Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení přijme Komise [...].  Tato 
opatření se týkají zejména:“

Or. en

Odůvodnění

Jako je tomu v článku 10, opatření uvedená v článku 19, jež mají být přijata Komisí a mají  
podobnou povahu jako právní texty, by měla podléhat regulativnímu postupu s kontrolou.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha – oddíl 2 – bod 4 f (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4f) V článku 19 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 
4.“

Or. en


