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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 2.5  bod -1 (nový)
Směrnice 2004/9/ES
Čl. 6  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Dospěje-li Komise k názoru, že za 
účelem vyřešení záležitosti uvedené v 
odstavci 1 je nezbytné tuto směrnici 
změnit, dané změny přijme.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 3.3  bod 4
Směrnice 1994/62/ES
Čl. 19  odst. 1  písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Změny nutné k tomu, aby se
identifikační systém uvedený v čl. 8 odst. 2 
a v čl. 10 odst. 2 poslední odrážce a
formáty související s databázovým 
systémem uvedené v čl. 12 odst. 3 a v 

a) Komise přizpůsobuje identifikační 
systém uvedený v čl. 8 odst. 2 a v čl. 10 
odst. 2 poslední odrážce 
vědeckotechnickému pokroku. Tato 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
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příloze III přizpůsobovaly 
vědeckotechnickému pokroku, se přijímají 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

podstatné prvky této směrnice, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3.
Změny nutné k tomu, aby se 
vědeckotechnickému pokroku 
přizpůsobovaly formáty související s 
databázovým systémem uvedené v čl. 12 
odst. 3 a v příloze III, se přijímají 
regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 3.6  bod 1a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 14  odst. 1  věta 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V čl. 14 odst. 1 se první věta 
nahrazuje tímto:
„Do 30. září 2003 přijme Komise [...] 
pokyny pro monitorování a vykazování 
emisí skleníkových plynů 
specifikovaných ve vztahu k činnostem 
uvedeným v příloze I, přičemž emise 
vznikají v důsledku těchto činností. 
Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 23 odst. 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 3.6  bod 5a (nový)
Směrnice 2003/87/ES
Čl. 24  odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V článku 24 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Komise může z vlastního podnětu 
nebo musí na žádost členského státu 
přijmout pokyny pro monitorování a 
vykazování emisí z činností, zařízení a 
skleníkových plynů, které nejsou 
uvedeny v příloze I [...], pokud 
monitorování a vykazování těchto emisí 
mohou být prováděna s dostatečnou 
přesností.
Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 23 odst. 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 3.9  bod 3
Nařízení (ES) č. 1013/2006
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může k provádění tohoto 
nařízení přijmout podle postupu uvedeného 
v čl. 59a odst. 2 tato dodatečná opatření:

1. Komise může k provádění tohoto 
nařízení přijmout podle postupu uvedeného 
v čl. 59a odst. 2 tato dodatečná opatření:

a) pokyny pro uplatňování čl. 12 odst. 1 
písm. g);

a) pokyny pro uplatňování čl. 12 odst. 1 
písm. g);

b) pokyny pro uplatňování článku 15, 
pokud jde o identifikaci a sledování 
odpadů, u kterých při předběžném 
využívání nebo odstraňování dochází k 
podstatným změnám;

b) pokyny pro uplatňování článku 15, 
pokud jde o identifikaci a sledování 
odpadů, u kterých při předběžném 
využívání nebo odstraňování dochází k 
podstatným změnám;

c) pokyny pro spolupráci příslušných 
orgánů, pokud jde o nedovolené přepravy 
podle článku 24;

c) pokyny pro spolupráci příslušných 
orgánů, pokud jde o nedovolené přepravy 
podle článku 24;

d) technické a organizační požadavky pro d) technické a organizační požadavky pro 
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praktické provádění elektronické výměny 
údajů k poskytování dokladů a informací 
podle čl. 26 odst. 4;

praktické provádění elektronické výměny 
údajů k poskytování dokladů a informací 
podle čl. 26 odst. 4;

e) další pokyny týkající se používání 
jazyků podle článku 27;

e) další pokyny týkající se používání 
jazyků podle článku 27;

f) další vyjasnění procedurálních 
požadavků hlavy II, pokud jde o jejich 
použití na vývozy odpadů ze Společenství, 
dovozy odpadů do Společenství a tranzity 
odpadů přes Společenství;

f) další vyjasnění procedurálních 
požadavků hlavy II, pokud jde o jejich 
použití na vývozy odpadů ze Společenství, 
dovozy odpadů do Společenství a tranzity 
odpadů přes Společenství;

g) další pokyny týkající se nedefinovaných 
právních pojmů.
2. Komise může přijmout tato prováděcí 
opatření: 

2. Komise může přijmout tato prováděcí 
opatření: 

a) způsob výpočtu finanční záruky nebo 
odpovídajícího pojištění podle článku 6;

a) způsob výpočtu finanční záruky nebo 
odpovídajícího pojištění podle článku 6;

b) další podmínky a požadavky týkající se 
zařízení k využití odpadů s předchozím 
souhlasem podle článku 14.

b) další podmínky a požadavky týkající se 
zařízení k využití odpadů s předchozím 
souhlasem podle článku 14.

ba) další pokyny týkající se 
nedefinovaných právních pojmů.

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 59a odst. 
3.“

Tato opatření, jejichž účelem je změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 59a odst. 
3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.5  bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 998/2003
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Na přesuny zvířat druhů uvedených v 
části C přílohy I mezi členskými státy 
nebo z území uvedeného v oddíle 2 části 
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B přílohy II se nevztahují žádné 
požadavky ohledně vztekliny. Je-li to 
nezbytné, [...] vypracuje Komise zvláštní 
požadavky ohledně jiných chorob, 
včetně případného omezení počtu zvířat 
[...]. Opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 4.
Vzor osvědčení, jež má tato zvířata 
provázet, může být s ohledem na jiné 
choroby vytvořen regulativním postupem 
podle čl. 24 odst. 2.“

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.5  bod -1a (nový)
Nařízení (ES) č. 998/2003
Čl. 8  odst. 3  písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V čl. 8 odst. 3 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

„a) zvířata v zájmovém chovu, která 
pocházejí z území uvedených v oddíle 2 
části B přílohy II, u kterých bylo Komisí 
zjištěno, že používají pravidla 
přinejmenším rovnocenná pravidlům 
Společenství uvedeným v této kapitole, 
podléhají pravidlům stanoveným v 
kapitole II. Opatření, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 
4.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.5  bod -1b (nový)
Nařízení (ES) č. 998/2003
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Podmínky pro přesun zvířat druhů 
uvedených v části C přílohy I 
pocházejících ze třetích zemí [...] stanoví 
Komise [...]. Opatření, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 24 odst. 4. Vzor osvědčení, jež musí 
přesun zvířat provázet, se vytvoří 
regulativním postupem podle čl. 24 odst. 
3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.5  bod 1a (nový)
Nařízení (ES) č. 998/2003
Čl. 17  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 17 se první odstavec 
nahrazuje tímto:

„Pro přesun zvířat druhů uvedených v 
částech A a B přílohy I může Komise 
stanovit jiné požadavky technické 
povahy, než jsou požadavky stanovené 
tímto nařízením. Opatření, jež mají za 
účel změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 24 odst. 4.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.6  bod 3
Směrnice 2003/99/ES
Čl. 11  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupem podle čl. 12 odst. 2 je možné 
přijmout potřebná přechodná nebo 
prováděcí opatření.

Jiná potřebná přechodná nebo prováděcí 
opatření než ta, jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, je možné přijmout 
regulativním postupem podle čl. 12 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.7  bod 2a (nový)
Nařízení (ES) č. 852/2004
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Článek 12 se nahrazuje tímto:
„Jiná prováděcí opatření a přechodná 
ustanovení než ta, jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, mohou být stanovena 
regulativním postupem podle čl. 14 odst. 
2.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.8  bod 2a (nový)
Nařízení (ES) č. 853/2004
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Jiná prováděcí opatření a přechodná 
ustanovení než ta, jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, mohou být stanovena v
souladu s regulativním postupem podle 
čl. 12 odst. 2.“

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.9  bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 854/2004
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Článek 16 se nahrazuje tímto:
„Jiná prováděcí opatření a přechodná 
ustanovení než ta, jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, mohou být stanovena v 
souladu s regulativním postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2.“

Or. en



PA\709279CS.doc 11/11 PE402.658v01-00

CS

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha  oddíl 6.10  bod 2a (nový)
Nařízení (ES) č. 183/2005
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Článek 26 se nahrazuje tímto:
„Jiná prováděcí opatření než ta, jež mají 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice jejím doplněním, lze 
stanovit regulativním postupem podle čl. 
31 odst. 2.“

Or. en
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