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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé 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 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 774/94 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót 
Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, 
pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0906),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0524/2011),

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

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Aby sa zmenili alebo doplnili určité 
nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 
774/94, na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy v súvislosti s prijatím úprav 
uvedeného nariadenia, ak by sa upravovali 
objemy a iné podmienky týkajúce sa kvót, 
najmä na základe rozhodnutia o schválení
dohody s jednou alebo viacerými tretími 
krajinami. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia v priebehu prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie vrátane 

(3) Aby sa zmenili alebo doplnili určité 
nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 
774/94, na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 zmluvy v súvislosti s prijatím úprav 
uvedeného nariadenia, ak by sa upravovali 
objemy a iné podmienky týkajúce sa kvót, 
najmä na základe rozhodnutia Rady o 
uzatvorení dohody s jednou alebo 
viacerými tretími krajinami. Je mimoriadne 
dôležité, aby Komisia v priebehu 
prípravných prác uskutočňovala náležité 
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konzultácií s odborníkmi. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné 
a primerané postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

konzultácie vrátane konzultácií 
s odborníkmi. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť paralelné, včasné a primerané 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
by mala predložiť kompletné informácie 
a dokumentáciu o svojich stretnutiach 
s národnými expertmi v rámci svojej práce 
na príprave a vykonávaní delegovaných 
aktov. Z tohto dôvodu by Komisia mala 
zabezpečiť riadne zapojenie Európskeho 
parlamentu, pričom by mala vychádzať 
z najlepších postupov čerpaných 
z predchádzajúcich skúseností v iných 
politických oblastiach s cieľom vytvoriť 
čo najlepšie podmienky pre budúci 
dohľad  Európskeho parlamentu pri 
prijímaní delegovaných aktov .

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania, uvedeným v 
článku [323 ods. 2] nariadenia (EÚ) č. [   
/  ] Európskeho parlamentu a Rady 
[zosúladené nariadenie o jednotnej 
spoločnej organizácii trhov]*.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 7a ods. 2.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vkladá sa tento článok:
„Článok 7a
Komitologický postup
1. Komisii pomáha Výbor pre spoločnú 
organizáciu poľnohospodárskych trhov 
zriadený podľa článku [xx] nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
[xxxx / yyyy] z ... 2012 ... [zosúladené 
nariadenie o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov]*. Tento výbor je 
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č 
182/2011 **.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
3. V prípade, že stanovisko výboru sa má 
získať písomným postupom, tento postup 
sa ukončí bez výsledku, keď tak v lehote 
na doručenie stanoviska rozhodne 
predseda výboru alebo o to požiada 
väčšina členov výboru.
____________
* Ú. v. EÚ L …., …, s. “  
**Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 8a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 8 sa udelí Komisii na neurčitú 

2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 8 sa udelí Komisii na obdobie 
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lehotu od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia].

piatich rokov od ...*. Komisia predloží 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov 
pred uplynutím tohto päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje na rovnako dlhé 
obdobia, pokiaľ Európsky parlament 
alebo Rada nevznesú voči takémuto 
predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia.
__________
* Ú.v.: vložte prosím dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 8a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný právny akt prijatý podľa 
článku 8 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade proti 
nemu Európsky parlament ani Rada 
nevznesú žiadne námietky alebo ak 
Európsky parlament aj Rada pred 
uplynutím tejto lehoty informujú Komisiu, 
že námietky nevznesú. Uvedená lehota sa 
na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady predlžuje o dva mesiace.

5. Delegovaný právny akt prijatý podľa 
článku 8 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v 
lehote dvoch mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade proti 
nemu Európsky parlament ani Rada 
nevznesú žiadne námietky alebo ak 
Európsky parlament aj Rada pred 
uplynutím tejto lehoty informujú Komisiu, 
že námietky nevznesú. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o štyri mesiace.“

Or. en

DÔVODOVÁ SPRÁVA
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Cieľom prerokúvaného návrhu Komisie je uviesť nariadenie Rady (ES) č. 774/94 o otvorení a 
stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a 
bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné 
zvyšky do súladu s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Nariadením (ES) č. 774/94 sa Komisii udeľuje právomoc prijímať potrebné vykonávacie 
opatrenia a meniť a dopĺňať nariadenie, ak je potrebné upravovať objemy kvót a ostatné 
ustanovenia o kvótach, a to najmä v súvislosti s uzatváraním dohôd s tretími krajinami. 

Tieto právomoci je potrebné prispôsobiť systému delegovaných a vykonávacích aktov, ktorý 
vyplynul z Lisabonskej zmluvy, a udeliť Európskej komisii príslušné vykonávacie právomoci, 
ktoré by mali byť vykonávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 
182/2011.

Pretože podstatná časť právnych predpisov v oblasti obchodu bola zosúladená s článkami 290 
a 291 ZFEÚ prostredníctvom dvoch súhrnných návrhov označovaných ako „trade 
omnibuses“, spravodajca predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré odzrkadľujú 
zmeny navrhnuté s týchto dvoch aktoch.

Tieto návrhy sa týkajú zapojenia Európskeho parlamentu do prípravy a vykonávania 
delegovaných aktov, časového obmedzenia delegovaných právomocí na päťročné obdobie, 
ktoré sa automaticky predlžuje, predĺženia obdobia, počas ktorého je možné vzniesť námietky 
k návrhu delegovaného aktu z dvoch na štyri mesiace, a zmeny v uplatňovaní písomného 
postupu.

Spravodajca požaduje, aby sa odstránili odkazy, ktoré sa týkajú komitologického postupu a 
odkazujú na ustanovenia budúceho zosúladeného nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii 
trhov, a aby sa tieto ustanovenia vložili priamo do tohto pozmeňujúceho nariadenia. Vďaka 
tomu bude možné reprodukovať zmeny v uplatňovaní písomného postupu stanoveného v 
súhrnných nariadeniach o obchode (trade omnibuses). Okrem toho sa tým zaistí, že Výbor pre 
medzinárodný obchod si zachová právo na dohľad nad vykonávacími aktmi nevyhnutnými 
pre vykonávanie opatrení týkajúcich sa kvót uvedených v tomto nariadení.


