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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
  väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady upravujúceho nariadenie (ES) č. 
999/2001, ktoré určuje pravidlá pre prevenciu, zvládnutie a eradikáciu prenosných 
spongiformných encefalopatií
(KOM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2004)0775)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s 
ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0223/2004),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje článok 1 ods. 2 návrhu Komisie;

2. bude pokračovať v skúmaní zvyšnej časti návrhu Komisie a pri najbližšej príležitosti 
schváli prvé čítanie o tomto návrhu;

3. zodpovedajúcim spôsobom rozdeľuje návrh;

4. vyzýva Komisiu a Radu, aby posúdili zmeny a doplnenia prechodného režimu nariadenia 
(ES) č. 999/2001 a podstatné zmeny a doplnenia nariadenia v dvoch oddelených  
nariadeniach; 

5. vyzýva Komisiu, aby opätovne postúpila túto záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle 
podstatným spôsobom zmeniť a doplniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným znením;

6. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY upravujúceho 
nariadenie (ES) č. 999/2001, ktoré určuje 

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY upravujúceho 
nariadenie (ES) č. 999/2001, ktoré určuje 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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pravidlá pre prevenciu, zvládnutie a 
eradikáciu prenosných spongiformných 
encefalopatií

pravidlá pre prevenciu, zvládnutie a 
eradikáciu prenosných spongiformných 
encefalopatií ohľadom predĺženia obdobia  
uplatňovania prechodných opatrení

Odôvodnenie

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

This report tackles only the issue of transitional measures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2

Nariadenie (ES) č. 1128/2003 Európskeho 
parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 
upravujúce nariadenie (ES) č. 999/2001 
ohľadom predĺženia obdobia uplatňovania 
prechodných opatrení predĺžilo obdobie 
uplatňovania prechodných opatrení 
stanovených v nariadení (ES) č. 999/2001 
najneskôr do 1. júla 2005. Do tohto 
dátumu je vhodné vykonať určité úpravy 
trvalých ustanovení tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) č. 1128/2003 Európskeho 
parlamentu a Rady zo 16. júna 2003 
upravujúce nariadenie (ES) č. 999/2001 
ohľadom predĺženia obdobia uplatňovania 
prechodných opatrení predĺžilo obdobie 
uplatňovania prechodných opatrení 
stanovených v nariadení (ES) č. 999/2001 
najneskôr do 1. júla 2005.

Odôvodnenie

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

This report tackles only the issue of transitional measures

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 17

(17) Vzhľadom na vývoj vo Svetovej 
organizácii pre zdravie zvierat sa 
neočakáva, že záverečná klasifikácia 
krajín na základe ich rizika BSE bude 
ukončená do 1. júla 2005. Z tohto dôvodu 
je potrebné predĺžiť obdobie uplatňovania 
prechodných opatrení ustanovených 
v nariadení (ES) č. 999/2001.

(17) Za účelom zabezpečenia právnej 
istoty po skončení prechodných opatrení 
ustanovených v nariadení (ES) č. 
999/2001 a až do prehodnotenia trvalých 
opatrení, ako aj vytvorenia celkovej 
stratégie týkajúcej sa prenosných 
spongiformných encefalopatií je potrebné 
ďalej predĺžiť tieto prechodné obdobia do 
1. júla 2007.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 17A (nové)

(17a) V záujme právnej istoty a na 
ochranu akýchkoľvek oprávnených 
očakávaní hospodárskych 
prevádzkovateľov, až do zásadného 
prehodnotenia nariadenia č. 999/2001, by 
malo súčasné nariadenie nadobudnúť 
účinnosť dňa 1. júla 2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 odsek 1

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 
júla 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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