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Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Rady, kterým se
stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu
KOM(2005) 402 v konečném znění – 2005/0171 (CNS)
(2006/C 65/10)
Dne 7. října 2005 se Rada, v souladu s článkem 262 Smlouvy o založení Evropského společenství,
rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci výše uvedené.
Specializovaná sekce „Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí“, kterou Výbor pověřil přípravou
prací na toto téma, přijala stanovisko dne 9. listopadu 2005. Zpravodajem byl pan Frank Allen.
Na 422. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 14. a 15. prosince 2005 (jednání ze dne 14. prosince), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 127 hlasy pro, 5 členů se
zdrželo hlasování.
1. Úvod
1.1 Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení
Rady (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se
stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená
těla dospělých kusů skotu (1). Nařízení nahradí různé akty, které
jsou do něj začleněny (2), zcela zachovává jejich obsah,
a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze
takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
2. Obecné připomínky
2.1 Výbor považuje za velmi užitečné začlenit všechny texty
do jedné směrnice. V kontextu lidové Evropy přikládá Výbor

stejně jako Komise velký význam zjednodušování a vyjasňování
práva Společenství, tak aby bylo jasnější a přístupnější řadovým
občanům, tedy aby jim poskytlo nové příležitosti a možnosti
využít zvláštních práv, která jim náležejí.

2.2 Bylo zajištěno, aby tato kompilace ustanovení neobsahovala žádné změny podstaty a sloužila pouze k prezentaci práva
Společenství jasným a transparentním způsobem. Výbor vyjadřuje svou plnou podporu tomuto cíli a ve světle těchto záruk
návrh vítá.

V Bruselu dne 14. prosince 2005.
předsedkyně
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Anne-Marie SIGMUND

(1) Prováděno v souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu
a Radě – Kodifikace acquis communautaire, KOM(2001) 645
v konečném znění.
(2) Viz příloha III tohoto návrhu.

