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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 o kterým se mění nařízení (ES) č. 
338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi – přizpůsobení 
regulativnímu postupu s kontrolou
(KOM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0104),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0087/2006),

– 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 postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby byla zajištěna efektivita, měly by 
být zkráceny lhůty zpravidla platné v 
rámci regulačních postupů s kontrolou 
pro přijetí opatření podle čl. 19 odst. 3 ke 
změně příloh A až D, aby byla dodržena 
lhůta pro vstup v platnost změn příloh 
úmluvy, které byly přijaty na zasedáních 
konference smluvních stran úmluvy, a 
aby bylo zajištěno dodržení ustanovení 
článku 3.

vypouští se



PE407.820v01-00 6/9 PR\727679CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení, proč je třeba zkrátit běžné lhůty, je nedostačující. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a 
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 4 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6. Po konzultaci s dotčenými zeměmi 
původu v souladu s postupem podle čl. 18 
odst. 2 a po zvážení případného stanoviska 
Vědecké prověřovací skupiny může 
Komise vyhlásit pro dovoz do Společenství 
všeobecná omezení nebo omezení týkající 
se určitých zemí původu.“ 

„6. Po konzultaci s dotčenými zeměmi 
původu a po zvážení případného stanoviska 
Vědecké prověřovací skupiny může 
Komise vyhlásit pro dovoz do Společenství 
všeobecná omezení nebo omezení týkající 
se určitých zemí původu.“ 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být sladěno s regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové) 
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 4 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 6 se vkládá pododstavec 1a, 
který zní:
„Opatření, jejichž účelem je změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 
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3.“

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být sladěno s regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 5 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„b) Kdykoli výkonný orgán obdrží návrhy 
opatření zmíněné v písmenu a), zašle tyto 
informace spolu se svými připomínkami 
Komisi, která v případě potřeby doporučí 
omezení vývozu dotyčných druhů podle 
postupu stanoveného v čl. 18 odst. 2.“

„b) Kdykoli výkonný orgán obdrží návrhy 
opatření zmíněné v písmenu a), zašle tyto 
informace spolu se svými připomínkami 
Komisi, která v případě potřeby doporučí 
omezení vývozu dotyčných druhů.

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 
3.“

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být sladěno s regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 – písm. b
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 18 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládá se odstavec 4: vypouští se
„4. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. 
b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na ustanovení článku 8 
uvedeného rozhodnutí. 
Lhůty uvedené v čl. 5a odst. 3 písm. c) a 
odst. 4 písm. b) a e) rozhodnutí 
1999/468/ES jsou jeden měsíc, jeden 
měsíc a dva měsíce v uvedeném pořadí.“

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení, proč je třeba zkrátit běžné lhůty, je nedostačující. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise pozměňuje přílohy A až D, s 
výjimkou změn přílohy A, které 
nevyplývají z rozhodnutí konference 
smluvních stran úmluvy. Ta opatření, 
jejichž účelem je změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 18 odst. 4.

5. Komise pozměňuje přílohy A až D, s 
výjimkou změn přílohy A, které 
nevyplývají z rozhodnutí konference 
smluvních stran úmluvy. Opatření, jež mají 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení, proč je třeba zkrátit běžné lhůty, je nedostačující.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 338/97
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V čl. 21 odst. 3 se úvodní věta 
nahrazuje tímto:

(11) V článku 21 se odstavec 3 mění takto:

„3. Dva měsíce před provedením tohoto 
nařízení Komise v souladu s postupem 
podle článku 18 odst. 2 a na základě 
konzultace s Vědeckou prověřovací 
skupinou:

„3. Dva měsíce před provedením tohoto 
nařízení Komise na základě konzultace s 
Vědeckou prověřovací skupinou:

a) se ujistí, že neexistují důvody k tomu, 
aby byl do Společenství omezován dovoz 
exemplářů druhů zařazených do přílohy 
C1 k nařízení (EHS) č. 3626/82, které 
nejsou zařazeny do přílohy A tohoto 
nařízení;
b) přijme nařízení, kterým se příloha D 
změní v reprezentativní seznam druhů 
splňujících kritéria uvedená v čl. 3 odst. 
4 písm. a).
Opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být sladěno s regulativním postupem s kontrolou.
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