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PR_COD_1app

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (dtuhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod s psami, 
mačkami a fretkami v rámci Únie a ich dovoz do Únie
(COM(2012)0090 – C7-0061/2012 – 2012/0040(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0090),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0061/2012),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 
20121

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2012),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

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

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca rozlišuje tri kategórie navrhovaných zmien, pričom väčšina z nich je technického 
charakteru.

V prvom rade ide o nahradenie odkazov na nariadenie (ES) č. 998/2003, ktoré sa ruší, 
odkazmi na nové nariadenie, o ktorom sa rokuje súbežne s týmto návrhom.

V druhom rade sa v článku 10 v porovnaní s doterajším znením navrhuje zaradenie odkazu 
na nariadenie (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností 
a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/971, ktoré 
sa vzťahuje aj na psy, mačky a fretky.

Tretí a z hľadiska obsahu jediný relevantný návrh zmeny sa týka lehoty, v rámci ktorej musia 
byť zvieratá pred ich presunom podrobené klinickej prehliadke, ktorú vykoná jeden 
z veterinárnych lekárov poverených príslušným úradom, aby potvrdil, že zvieratá sú spôsobilé 
na plánovanú prepravu. Návrh vychádza z odporúčania Svetovej organizácie pre zdravie 
zvierat a spočíva v predĺžení tejto lehoty zo súčasných 24 hodín na 48 hodín.

Z praktických dôvodov, ako aj na základe signálov prijatých od tohto odvetvia vyslovuje 
spravodajca s navrhovanými zmenami súhlas.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.


