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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 všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech 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 všech 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 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a 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, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi
(KOM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0053),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 154 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0054/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
(A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

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

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Čl. 9 odst. 3 se mění takto:
„3. Odstavce 1 a 2 se na základě kritérií 
podle přílohy V bodu 5 nevztahují na 
přežvýkavce, kteří procházejí 
alternativním testem schváleným 
Komisí, pokud jsou výsledky testu 
negativní.
Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem 
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s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření by mělo být uvedeno v soulad s regulativním postupem s kontrolou, stejně jako 
zrychlené testy podle čl. 5 odst. 3 a alternativní testy podle čl. 8 odst. 2.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Čl. 13 odst. 1 pododstavec 3 se mění 
takto: 
„Odchylně od tohoto odstavce mohou 
členské státy přijmout jiná opatření, 
která zaručují stejnou míru ochrany, 
byla-li tato opatření schválena v souladu 
s postupem podle čl. 24 odst. 2 na 
základě kritérií přijatých regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 24 
odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Posouzení, zda je míra ochrany stejná, je třeba založit na kritériích přijatých regulativním 
postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. a
Nařízení (ES) č. 999/2001
Čl. 23 a – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) schvalování rychlých testů uvedených 
v třetím pododstavci čl. 5 odst. 3, v čl. 6 
odst. 1 a v čl. 8 odst. 2,

a) schvalování rychlých testů uvedených 
v třetím pododstavci čl. 5 odst. 3, v čl. 6 
odst. 1, v čl. 8 odst. 2 a v čl. 9 odst. 3,

Or. en

Odůvodnění

Tyto testy zmiňuje i čl. 9 odst. 3.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přenosná spongiformní encefalopatie (TSE) představuje vážné riziko pro naše zdraví. Tato 
smrtící nakažlivá nemoc se šíří prostřednictvím specifické bílkoviny, jež se nachází 
v nakaženém mase. Vede k poškození lidského mozku. Díky přísné evropské legislativě byl 
rozsah této epidemie zmenšen. V této zprávě zpravodaj doplňuje dobrou práci, kterou odvedl 
předchozí zpravodaj, tím, že přidává nové prvky, které mají být spadat pod regulativní postup 
s kontrolou. Návrh Komise jde správným směrem, ale je třeba jej pozměnit. Musíme 
s mimořádnou obezřetností zajistit, aby regulativní postup s kontrolou nezpomalil opatření 
proti TSE. Dále se musíme vyvarovat mezer v právních předpisech při udělování výjimek 
členským státům. Při tomto procesu je velmi významná úloha Evropského parlamentu, neboť 
jeho práce a dokumenty jsou transparentní. Po známých skandálech spojených s případy TSE 
evropská veřejnost transparentnost právem potřebuje a zaslouží si ji.
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