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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
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.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií
(KOM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2004)0775)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0223/2004),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2005),

1. schvaluje čl. 1 odst. 14 návrhu Komise a mění článek 2 návrhu Komise;

2. bude pokračovat ve zkoumání zbývající části návrhu Komise a při nejbližší příležitosti 
schválí první čtení o tomto návrhu;

3. v souladu s tím návrh rozděluje;

4. vyzývá Komisi a Radu, aby posoudila změny přechodného režimu nařízení (ES) 
č. 999/2001 a podstatné změny nařízení ve dvou samostatných nařízeních;

5. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
NÁZEV

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (ES), kterým se 
mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení 
pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (ES), kterým se 
mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení 
pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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některých přenosných spongiformních 
encefalopatií

některých přenosných spongiformních 
encefalopatií s ohledem na prodloužení 
doby pro přechodná opatření

Odůvodnění

Adaptation of the title to the splitting of the Commission proposal.

This report tackles only the issue of transitional measures.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 2 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1128/2003 ze dne 16. června 2003, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, 
pokud jde o prodloužení doby pro 
přechodná opatření1, prodloužilo dobu pro 
využití přechodných opatření stanovených 
nařízením (ES) č. 999/2001 nejdéle do 
1. července 2005. Je žádoucí, aby před 
tímto datem byly provedeny určité změny 
týkající se trvalých ustanovení tohoto 
nařízení.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1128/2003 ze dne 16. června 2003, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, 
pokud jde o prodloužení doby pro 
přechodná opatření2, prodloužilo dobu pro 
využití přechodných opatření stanovených 
nařízením (ES) č. 999/2001 nejdéle do 
1. července 2005. 

Odůvodnění

Adaptation of the title to the splitting of the Commission proposal.

This report tackles only the issue of transitional measures.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Vzhledem k vývoji ve Světové 
organizaci pro zdraví zvířat se neočekává, 
že bude konečná klasifikace zemí podle 
rizika výskytu BSE dokončena před 1. 
červencem 2005. Proto je nezbytné dále 

(17) Aby byla zaručena právní jistota po 
uplynutí doby platnosti přechodných 
opatření stanovených v nařízení (ES) 
č. 999/2001 a do revize trvalých opatření a 
vytvoření celkové strategie přenosných 

  
1 Uř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 1.
2 Uř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 1.
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prodloužit dobu pro použití přechodných 
opatření stanovených v nařízení (ES) č. 
999/2001.

spongiformních encefalopatií (TSE), je 
vhodné dobu platnosti těchto přechodných 
opatření prodloužit do 1. července 2007.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 17A (NOVÝ) 

(17a) V zájmu právní jistoty a na ochranu 
jakýchkoli oprávněných očekávání 
ekonomických subjektů, a do zásadní 
revize nařízení (ES) č. 999/2001, by toto 
nařízení mělo vstoupit v platnost dne 
1. července 2005.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 2 ODST. 1 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 
1. července 2005.
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EXPLANATORY STATEMENT

This report only refers to Articles 1(14) and 2 of the Commission's proposal.

It is necessary to prolong the transitional measures established under Article 23 of Regulation 
(EC) No 999/20011 (TSE Regulation) until a full package of measures for tackling BSE is in 
place.

For setting up such a package, it is important to know the developments in the OIE2 and the 
progress of categorisation of countries being undertaken by the Commission.

Therefore, it is appropriate and necessary to split the proposal in order to prolong the 
transitional measures on the one hand, and leave sufficient time to discuss the necessary 
revision of the TSE Regulation on the other hand. Thus, the high level of public protection 
can be maintained and at the same time it will be possible to follow and take into account the 
discussion at OIE and Commission level in the coming months.

  
1 Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the 
prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies (TSE Regulation).
2 Office international des épizooties (World Organisation for Animal Health)
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