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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 a doplnenie 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 a doplnenie 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 pomáha 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, ktorým sa mení sa dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách 
s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii
(KOM (2006)0912 – C6-0027/2007 –2006/0307 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0912)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 37, 95 a 152 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0027/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

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 túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 3 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

2. Ak je to potrebné, opatrenia, ktorých 
cieľom je stanoviť, či určitý typ potravín 
patrí do predmetu úpravy tohto oddielu, a 
prostredníctvom doplnenia upraviť prvky 
tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 35 ods. 4.

2. Ak je to potrebné, opatrenia, ktorých 
cieľom je stanoviť, či určitý typ potravín 
patrí do predmetu úpravy tohto oddielu sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3, 
pretože ich cieľom je prostredníctvom 
doplnenia zmeniť a doplniť prvky tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový)

Článok 5 odsek 7 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(1a) V článku 5 sa odsek 7 nahrádza 
takto:
„7. Komisia po konzultácii s úradom 
stanoví vykonávacie pravidlá na 
uplatnenie tohto článku vrátane pravidiel 
o príprave a podávaní žiadosti. Tie 
opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť prvky tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 35 
ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 1B (nový)

Článok 8 odsek 8 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(1b) V článku 8 sa odsek 8 nahrádza 
takto:
“8. Komisia prijíma podrobné pravidlá na 
vykonávanie tohto článku. Tie opatrenia, 
ktorých cieľom je zmeniť a doplniť prvky 
tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 35 ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 1C (nový)

Článok 11 odsek 5 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(1c) V článku 11 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Komisia po konzultácii s úradom môže 
stanoviť vykonávacie pravidlá na 
uplatnenie tohto článku vrátane pravidiel 
o príprave a podávaní žiadosti. Tie 
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opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť prvky tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 35 
ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 2

Článok 12 odsek 4 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

4. Môžu sa stanoviť primerané nižšie 
prahové hodnoty, najmä pokiaľ 
ide o potraviny, ktoré obsahujú alebo sa 
skladajú z GMO, alebo s cieľom zohľadniť 
pokrok v oblasti vedy a techniky. Tie 
opatrenia, ktorých cieľom je 
prostredníctvom doplnenia zmeniť a 
doplniť prvky tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, sa prijímajú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 35 ods. 4.

4. Môžu sa stanoviť primerané nižšie 
prahové hodnoty, najmä pokiaľ ide 
o potraviny, ktoré obsahujú alebo sa 
skladajú z GMO, alebo s cieľom zohľadniť 
pokrok v oblasti vedy a techniky. Tie 
opatrenia, ktorých cieľom je 
prostredníctvom doplnenia zmeniť 
a doplniť prvky tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 14 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(2a) Článok 14 sa nahrádza takto:
„1. Komisia môže prijať podrobné 
pravidlá na vykonávanie tohto oddielu, 
okrem iného aj také, ktoré sa týkajú 
opatrení potrebných na to, aby 
prevádzkovatelia vyhoveli požiadavkám na 
označovanie. Tie opatrenia, ktorých 
cieľom je prostredníctvom doplnenia 
zmeniť a doplniť prvky tohto nariadenia, 
ktoré nemajú zásadný význam, 
sa prijímajú v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
35 ods. 3.
2. Komisia môže prijať osobitné pravidlá 
súvisiace s informáciami, ktoré musia 
poskytovať hromadní zásobovatelia 
dodávajúci stravu a potraviny konečnému 
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zákazníkovi. Tie opatrenia, ktorých 
cieľom je prostredníctvom doplnenia 
zmeniť a doplniť prvky tohto nariadenia, 
ktoré nemajú zásadný význam, 
sa prijímajú v súlade s regulačným
postupom s kontrolou uvedeným v článku 
35 ods. 3.
S cieľom zohľadniť osobitnú situáciu 
hromadných zásobovateľov môžu takéto 
pravidlá obsahovať prispôsobenie sa 
požiadavkám článku 13 ods. 1 písm. e).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 15 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

2. Ak je to potrebné, opatrenia, ktorých 
cieľom je stanoviť, či určitý typ potravín
patrí do predmetu úpravy tohto oddielu, a 
prostredníctvom doplnenia upraviť prvky 
tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, sa prijímajú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 35 ods. 4.

2. Ak je to potrebné, opatrenia, ktorých 
cieľom je stanoviť, či určitý typ krmív patrí 
do predmetu úpravy tohto oddielu sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3, 
pretože ich cieľom je prostredníctvom 
doplnenia zmeniť a doplniť prvky tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 3A (nový)

Článok 17 odsek 7 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(3a) V článku 17 sa odsek 7 nahrádza 
takto:
„7. Komisia po konzultácii s úradom 
stanoví vykonávacie pravidlá na 
uplatnenie tohto článku vrátane pravidiel 
o príprave a podávaní žiadosti. Tie 
opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť prvky tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 35 
ods. 3.“
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 3B (nový)

Článok 20 odsek 8 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(3b) V článku 20 sa odsek 8 nahrádza 
takto:
„8. Komisia prijíma podrobné pravidlá na 
vykonávanie tohto článku. Tie opatrenia, 
ktorých cieľom je zmeniť a doplniť prvky 
tohto nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 35 ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 3C (nový)

Článok 23 odsek 5 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(3c) V článku 23 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Komisia po konzultácii s úradom môže 
stanoviť vykonávacie pravidlá na 
uplatnenie tohto článku vrátane pravidiel 
o príprave a podávaní žiadosti. Tie 
opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť 
a doplniť prvky tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, sa prijímajú 
v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 35 
ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 24 odsek 4 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

2. Opatrenia, ktorých cieľom je stanoviť 
nižšie prahové hodnoty, najmä pokiaľ 
ide o krmivá obsahujúce alebo 
pozostávajúce z GMO, alebo zohľadniť 
pokrok v oblasti vedy a techniky, a 
prostredníctvom doplnenia zmeniť a 
doplniť prvky tohto nariadenia, ktoré 
nemajú zásadný význam, sa prijímajú v 

2. Opatrenia, ktorých cieľom je stanoviť 
nižšie prahové hodnoty, najmä pokiaľ 
ide o krmivá obsahujúce alebo 
pozostávajúce z GMO, alebo zohľadniť 
pokrok v oblasti vedy a techniky, sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3, 
pretože ich cieľom je prostredníctvom
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súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 35 ods. 4.

doplnenia zmeniť a doplniť prvky tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 1 BOD 4A (nový)

Článok 26 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(4a) Článok 26 sa nahrádza takto:
„Komisia môže stanoviť podrobné 
pravidlá na vykonávanie tohto oddielu, 
okrem iného aj také, ktoré sa týkajú 
opatrení potrebných na to, aby 
prevádzkovatelia vyhoveli požiadavkám na 
označovanie. Tie opatrenia, ktorých 
cieľom je zmeniť a doplniť prvky tohto 
nariadenia, ktoré nemajú zásadný 
význam, sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 35 ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 35 odsek 3 (nariadenie (ES) č. 1829/2003)

(6) V článku 35 sa odseky 3 a 4
nahrádzajú takto:

(6) V článku 35 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 
7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na 
ustanovenia článku 8 uvedeného 
rozhodnutia.

„3. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 
7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na 
ustanovenia článku 8 uvedeného 
rozhodnutia.“

4. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a ods. 5 
písm. b) a článok 7 rozhodnutia 
1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia 
článku 8 uvedeného rozhodnutia.
Lehoty uvedené v článku 5a ods. 3 písm. 
c), ods. 4 písm. b) a ods. 4 písm. e) 
rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovujú na 
dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace 
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v tomto poradí.“
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