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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. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].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 a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
reguláciou obchodu s nimi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie –
prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou
(KOM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0104),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0087/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2008),

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Z dôvodu efektívnosti by sa pre 
regulačný postup s kontrolou mali skrátiť 
obvyklé lehoty na prijatie opatrení, 
ktorými sa menia a dopĺňajú prílohy A až 
D v súlade s článkom 19 ods. 3 s cieľom 
dodržať lehotu na nadobudnutie 
účinnosti zmien a doplnení dodatkov k 
dohovoru, ktoré sa prijali na stretnutiach 
konferencie zmluvných strán dohovoru, a 
zabezpečiť, že sa dodržia ustanovenia 
článku 3.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie potreby skrátiť obvyklé lehoty nie je dostačujúce. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 338/97
Článok 4– odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„6. Po porade s príslušnými krajinami 
pôvodu, v súlade s postupom uvedeným v 
článku 18 ods. 2 a po zohľadnení 
stanoviska Vedeckej preskúmavacej 
skupiny môže Komisia stanoviť všeobecné 
obmedzenia alebo obmedzenia týkajúce sa 
niektorých krajín pôvodu pre dovoz do 
Spoločenstva:“ 

„6. Po porade s príslušnými krajinami 
pôvodu a po zohľadnení stanoviska 
Vedeckej preskúmavacej skupiny môže 
Komisia stanoviť všeobecné obmedzenia 
alebo obmedzenia týkajúce sa niektorých 
krajín pôvodu pre dovoz do Spoločenstva:“ 

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť s regulačným postupom s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 338/97
Článok 4– odsek 6 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) v odseku 6 sa dopĺňa tento pododsek 
1a:
„Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
a doplnenie prvkov tohto nariadenia, 
ktoré nemajú zásadný význam, jeho 
doplnením, sa prijmú v súlade s 
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regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3.“

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť s regulačným postupom s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 338/97
Článok 5– odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„b) Vždy, keď bude výkonný orgán 
oboznámený s opatreniami uvedenými v 
písmene a), bude informovať a zašle 
pripomienky Komisii, ktorá, ak to bude 
vhodné, odporučí obmedzenie vývozu 
daného druhu v súlade s postupom 
uvedeným v článku 18 ods. 2.“

„b) Vždy, keď bude výkonný orgán 
oboznámený s opatreniami uvedenými 
v písmene a), informuje Komisiu a zašle jej
pripomienky, a tá, ak to bude vhodné, 
odporučí obmedzenie vývozu daného 
druhu.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
a doplnenie prvkov tohto nariadenia, 
ktoré nemajú zásadný význam, jeho 
doplnením, sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3.“

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť s regulačným postupom s kontrolou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 338/97
Článok 18– odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie potreby skrátiť obvyklé lehoty nie je dostačujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10
Nariadenie (ES) č. 338/97
Článok 19– odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia zmení a doplní prílohy A až D s 
výnimkou prípadu zmien a doplnení 
prílohy A, ktoré nevyplývajú z rozhodnutí 
konferencie zmluvných strán dohovoru. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 4.

5. Komisia zmení a doplní prílohy A až D s 
výnimkou prípadu zmien a doplnení 
prílohy A, ktoré nevyplývajú z rozhodnutí 
konferencie zmluvných strán dohovoru. 
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
a doplnenie menej prvkov tohto nariadenia, 
ktoré nemajú zásadný význam, sa prijmú v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie potreby skrátiť obvyklé lehoty nie je dostačujúce.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 338/97
Článok 21– odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V článku 21 ods. 3 sa úvodná veta 
nahrádza takto:

(11) Článok 21 ods. 3 sa mení a dopĺňa 
takto:

„3. Dva mesiace predtým, ako sa 
implementuje toto nariadenie, Komisia v 
súlade s postupom ustanoveným v článku 
18 ods. 2 a po porade s Vedeckou 
preskúmavacou skupinou:“

„3. Dva mesiace predtým, ako sa začne 
vykonávať toto nariadenie, Komisia po 
porade s Vedeckou preskúmavacou 
skupinou:

a) preverí, že neexistuje žiaden 
oprávnený dôvod na obmedzenie dovozu 
druhov uvedených v prílohe C1 
nariadenia EHS č. 3626/82 do 
Spoločenstva, ktoré nie sú uvedené 
v prílohe A tohto nariadenia;
b) prijme nariadenie, ktoré bude meniť a 
dopĺňať prílohu D tak, aby 
predstavovala reprezentatívny zoznam 
druhov spĺňajúcich kritériá stanovené 
v článku 3 ods. 4 písm. a).
Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
a doplnenie prvkov tohto nariadenia, 
ktoré nemajú zásadný význam, jeho 
doplnením, sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 18 ods. 3.“

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo zosúladiť s regulačným postupom s kontrolou.
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