
RR\1215730SK.docx PE658.893v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Dokument na schôdzu

A9-0190/2020

13.10.2020

***I
SPRÁVA
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa 
vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia 
COVID-19
(COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Maria Grapini

(Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku)



PE658.893v01-00 2/6 RR\1215730SK.docx

SK

PR_COD_1app

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 návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z 
ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19
(COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0491),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0285/2020),

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

– po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

– so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. októbra 2020, schváliť 
pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 a článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0190/2020),

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

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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

Názov Zmena nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia 
týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, v reakcii na šírenie 
ochorenia COVID-19
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