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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

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 
774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní 
hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, souřez a otruby, vedlejší mlýnské 
produkty a jiné zbytky
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0906),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0524/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu 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.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S cílem doplnit nebo změnit v nařízení
(ES) č. 774/94 některé prvky, které nejsou 
podstatné, by měla být Komisi udělena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy ohledně přijímání 
úprav uvedeného nařízení, pokud by 
objemy a další podmínky režimu kvót bylo 
třeba upravit, zejména na základě 
rozhodnutí o schválení dohody s jednou 
nebo více třetími zeměmi. Je obzvlášť 
důležité, aby Komise v průběhu přípravné 

(3) S cílem doplnit nebo změnit v nařízení
(ES) č. 774/94 některé prvky, které nejsou 
podstatné, by měla být Komisi udělena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy ohledně přijímání 
úprav uvedeného nařízení, pokud by 
objemy a další podmínky režimu kvót bylo 
třeba upravit, zejména na základě 
rozhodnutí Rady o uzavření dohody 
s jednou nebo více třetími zeměmi. Je 
obzvlášť důležité, aby Komise v průběhu 
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práce provedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

přípravné práce provedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě. Komise 
by měla poskytovat veškeré informace a 
dokumenty ze svých schůzek s 
vnitrostátními odborníky, které probíhají v 
rámci příprav a provádění aktů v 
přenesené pravomoci. V této souvislosti by 
Komise měla dbát na řádné zapojení 
Evropského parlamentu a vycházet přitom 
z postupů, jež se osvědčily v předchozích 
zkušenostech z jiných politických oblastí, 
s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro 
budoucí přezkum aktů v přenesené 
pravomoci Evropským parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeném 
v [čl. 323 odst. 2] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XXXX/YYYY 
[jednotné nařízení o společné organizaci 
trhů uvedené do souladu]*.

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 7a odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7a 
Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen Výbor pro 
společnou organizaci zemědělských trhů 
zřízený podle článku [xx] nařízení 
Evropského parlamentu (EU) č. 
[xxxx/yyyy] ze dne ... 2012 ... [jednotné 
nařízení o společné organizaci trhů 
uvedené do souladu]*. Tento výbor je 
výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011**.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.
3. Pokud má být stanovisko výboru 
získáno písemným postupem, tento postup 
se ukončí bez výsledku ve lhůtě pro vydání 
stanoviska, pokud tak rozhodne předseda 
výboru nebo pokud o to požádá většina 
členů výboru.
____________
* Úř. věst. L ..., ..., s. ...  
** Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.“

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 8a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 8 
na Komisi platí na dobu neurčitou od 

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 8 
na dobu pěti let počínaje dnem …*. 
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[vložit datum vstupu tohoto pozměňujícího 
nařízení v platnost].

Komise předloží zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období.
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.
__________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: den 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 8a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 8 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o čtyři měsíce.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem projednávaného návrhu Komise je uvést nařízení Rady (ES) č. 774/94 o „otevření 
a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, 
drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky“ v soulad 
s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Nařízení (ES) č. 774/94 svěřuje Komisi pravomoc přijímat nezbytná prováděcí opatření 
a změny nařízení, pokud bude třeba upravovat objemy kvót a ostatní ustanovení o kvótách, 
zejména v souvislosti s uzavíráním dohod se třetími zeměmi.

Tyto pravomoci je třeba upravit tak, aby odpovídaly systému aktů v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktů, který vytvořila Lisabonská smlouva. Evropské komisi je třeba svěřit 
příslušné prováděcí pravomoci, které by měly být prováděny v souladu s nařízením 
č. 182/2011 Evropského parlamentu a Rady.

Protože podstatná část právních předpisů v oblasti obchodu byla s články 290 a 291 SFEU 
sladěna pomocí dvou souhrnných opatření (anglicky „trade omnibuses“, doslova „obchodní 
konvoluty“), odrážejí návrhy zpravodaje změny navržené v těchto dvou aktech.

Tyto návrhy se týkají zapojení Evropského parlamentu do přípravy a provádění aktů
v přenesené pravomoci, časového omezení přenesených pravomocí na pětiletá období, která 
se mlčky prodlužují, dále prodloužení období, kdy je možné k návrhu aktu v přenesené 
pravomoci vyslovit námitky, ze dvou na čtyři měsíce a konečně změny v uplatňování 
písemného postupu.

Zpravodaj požaduje, aby se odstranily odkazy na ustanovení budoucího jednotného nařízení 
o společné organizaci trhů, která se týkající postupu projednávání ve výboru, a aby se tato 
ustanovení vložila přímo do tohoto pozměňujícího nařízení. Díky tomu bude možné vložit 
ustanovení o uplatňování písemného postupu, které bude stejné jako v souhrnných nařízení 
o obchodu („obchodních konvolutech“). Kromě toho se tím zajistí, že si Výbor pro 
mezinárodní obchod zachová právo na kontrolu prováděcích aktů nezbytných pro řízení 
ustanovení o kvótách uvedených v tomto nařízení.


