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Pozměňovací návrh 47
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Obecným cílem právních předpisů Unie
v těchto oblastech je přispět k vysoké
úrovni ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin
v potravinovém řetězci, vysoké úrovni 
ochrany a informování spotřebitelů
a vysoké úrovni ochrany životního 
prostředí při současné podpoře 
konkurenceschopnosti a vytváření
pracovních příležitostí.

(2) Obecným cílem právních předpisů Unie
v těchto oblastech je přispět k vysoké
úrovni ochrany zdraví a dobrých životních 
podmínek lidí, zvířat a rostlin
v potravinovém řetězci, vysoké úrovni 
ochrany a informování spotřebitelů
a vysoké úrovni ochrany životního 
prostředí při současné podpoře 
konkurenceschopnosti a vytváření
pracovních příležitostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Sledování tohoto obecného cíle 
vyžaduje odpovídající finanční zdroje. Je 
proto nezbytné, aby Unie přispěla
k financování opatření, která jsou 
prováděna v různých oblastech týkajících 
se tohoto obecného cíle. V zájmu účelného 
zaměření vynakládaných výdajů je třeba 
stanovit specifické cíle a ukazatele, aby 
bylo možno posoudit dosažení těchto cílů.

(3) Sledování tohoto obecného cíle 
vyžaduje odpovídající finanční zdroje. Je 
proto nezbytné, aby Unie přispěla
k financování opatření, která jsou 
prováděna v různých oblastech týkajících 
se tohoto obecného cíle. V zájmu účelného 
zaměření vynakládaných výdajů je třeba 
stanovit specifické cíle a ukazatele, aby 
bylo možno posoudit dosažení těchto cílů. 
Důležité je, aby financování těchto 
záležitostí nezpůsobilo navýšení celkového 
rozpočtu EU, ale aby finanční prostředky 
pocházely ze stávajících položek
v rozpočtu Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Sledování tohoto obecného cíle 
vyžaduje odpovídající finanční zdroje. Je 
proto nezbytné, aby Unie přispěla
k financování opatření, která jsou 
prováděna v různých oblastech týkajících 
se tohoto obecného cíle. V zájmu účelného 
zaměření vynakládaných výdajů je třeba 
stanovit specifické cíle a ukazatele, aby 
bylo možno posoudit dosažení těchto cílů.

(3) Sledování tohoto obecného cíle 
vyžaduje odpovídající finanční zdroje. Je 
proto nezbytné, aby Unie přispěla
k financování opatření, která jsou 
prováděna v různých oblastech týkajících 
se tohoto obecného cíle. V zájmu účelného 
zaměření vynakládaných výdajů je třeba 
stanovit specifické cíle a ukazatele, aby 
bylo možno posoudit dosažení těchto cílů. 
Veškeré finanční prostředky by měly 
pocházet z rozpočtové položky stanovené
ve VFF.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve svém návrhu na víceletý finanční
rámec na období 2014–2020 Komise 
navrhuje rovněž vytvoření mechanismu 
pro mimořádné události s cílem reagovat 
na krizové situace. Za výjimečných 
okolností, jako jsou mimořádné situace 
související se zdravím zvířat a rostlin, by 
měly být v případě, že prostředky v rámci 
rozpočtového okruhu 3 nepostačují, jsou 
však nezbytná nouzová opatření, 
převedeny finanční prostředky z rezervy 
na krize v zemědělství v souladu
s interinstitucionální dohodou ze dne…

vypouští se



AM\1006631CS.doc 5/36 PE521.690v01-00

CS

mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a o řádném finančním 
řízení10.

__________________
10 Úř. věst. C […], […], s. […].

Or. es

Odůvodnění

Skromné každoroční prostředky rezervy na krize v zemědělství jsou upravovány horizontálním 
nařízením v rámci reformy SZP a využívány při řešení krizí výroby nebo distribuce na trhu. 
Horizontální nařízení se nevztahuje na náklady, kterými se zabývá toto nařízení.

Pozměňovací návrh 51
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve svém návrhu na víceletý finanční
rámec na období 2014–2020 Komise 
navrhuje rovněž vytvoření mechanismu 
pro mimořádné události s cílem reagovat 
na krizové situace. Za výjimečných 
okolností, jako jsou mimořádné situace 
související se zdravím zvířat a rostlin, by 
měly být v případě, že prostředky v rámci 
rozpočtového okruhu 3 nepostačují, jsou 
však nezbytná nouzová opatření, 
převedeny finanční prostředky z rezervy 
na krize v zemědělství v souladu
s interinstitucionální dohodou ze dne…
mezi Evropským parlamentem, Radou
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a o řádném finančním 
řízení10.

vypouští se

__________________
10 Úř. věst. C […], […], s. […].

Or. es
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Odůvodnění

Pokud by program pro bezpečnost potravin vyžadoval vyšší finanční částky, než jaké byly 
schváleny, mělo by to být vyřešeno za použití mechanismu flexibility souhrnného rozpočtu
a nejprve by se měla prověřit možnost přerozdělení prostředků v rámci okruhu 3, který
zahrnuje výdaje na bezpečnost potravin a zdraví. Rezerva na krize není určena na pokrývání
nákladů na epidemie.

Pozměňovací návrh 52
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Možnost odškodnění za hodnotu 
rostlin a rostlinných produktů zničených 
při provádění kontrolních opatření bude 
zvažována v návrhu Komise na nařízení
Evropského parlamentu a Rady
o ochranných opatřeních proti škodlivým 
organismům rostlin (COM(2013)0267).

Or. en

Odůvodnění

Je důležité položit základy pro začlenění odškodnění za hodnotu rostlin, jako jsou požadavky 
na ohlášení.

Pozměňovací návrh 53
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí
pravomoci, pokud jde o vypracování
a změny seznamů nákaz zvířat a zoonóz, 
které jsou způsobilé pro financování Unie,

(28) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí
pravomoci, pokud jde o vypracování
pracovních programů a rozhodování
o provádění nouzových opatření. Tyto 
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a rovněž vypracování pracovních 
programů. Při změně seznamu nákaz 
zvířat, které jsou způsobilé pro 
financování nouzových opatření, by 
Komise měla vzít v úvahu nákazy zvířat, 
jež musí být hlášeny v souladu se směrnicí
Rady 82/894/EHS ze dne 
21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat 
ve Společenství15. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při 
výkonu prováděcích pravomocí16.

pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí16.

__________________ __________________
15 Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58. 15 Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58.
16 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13. 16 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) K přijetí počátečních seznamů nákaz 
zvířat a zoonóz, které jsou způsobilé pro 
financování v oblasti zdraví zvířat, by se 
měl použít poradní postup, jelikož tyto 
počáteční seznamy by měly obsahovat bez 
jakýchkoli úprav pouze nákazy zvířat
a zoonózy, které již jsou způsobilé pro 
takovéto financování na základě
rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 
25. května 2009 o některých výdajích ve 
veterinární oblasti17.

vypouští se

__________________
17 Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.
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Pozměňovací návrh 55
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obecného cíle spočívajícího v přispění
k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí, zvířat
a rostlin v potravinovém řetězci a 
v souvisejících oblastech a vysoké úrovni
ochrany spotřebitele a životního prostředí
a současně umožnění, aby potravinářský
a krmivářský průmysl v Unii fungoval
v prostředí, které podporuje 
konkurenceschopnost a vytváření
pracovních příležitostí;

a) obecného cíle spočívajícího v přispění
k vysoké úrovni ochrany zdraví a dobrých 
životních podmínek lidí, zvířat a rostlin
v potravinovém řetězci a v souvisejících 
oblastech na základě předcházení
a eradikace nákaz a škodlivých 
organismů, což zajistí vysokou úroveň
ochrany spotřebitele a životního prostředí
a současně umožní, aby potravinářský
a krmivářský průmysl v Unii fungoval
v prostředí, které podporuje bezpečné
potraviny, konkurenceschopnost
a vytváření pracovních příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obecného cíle spočívajícího v přispění
k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí, zvířat
a rostlin v potravinovém řetězci a 
v souvisejících oblastech a vysoké úrovni 
ochrany spotřebitele a životního prostředí
a současně umožnění, aby potravinářský
a krmivářský průmysl v Unii fungoval
v prostředí, které podporuje 
konkurenceschopnost a vytváření
pracovních příležitostí;

a) obecného cíle spočívajícího v přispění
k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí, zvířat
a rostlin v potravinovém řetězci a 
v souvisejících oblastech a vysoké úrovni 
ochrany spotřebitele, zvířat a životního 
prostředí a současně umožnění, aby 
potravinářský a krmivářský průmysl v Unii 
fungoval v prostředí, které podporuje 
konkurenceschopnost a vytváření
pracovních příležitostí;
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Or. sv

Pozměňovací návrh 57
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obecného cíle spočívajícího v přispění
k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí, zvířat
a rostlin v potravinovém řetězci a 
v souvisejících oblastech a vysoké úrovni 
ochrany spotřebitele a životního prostředí
a současně umožnění, aby potravinářský
a krmivářský průmysl v Unii fungoval
v prostředí, které podporuje 
konkurenceschopnost a vytváření
pracovních příležitostí;

a) obecného cíle spočívajícího v přispění
k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí, zvířat
a rostlin v potravinovém řetězci a 
v souvisejících oblastech na základě
předcházení a eradikace škodlivých 
organismů a nákaz a k vysoké úrovni 
ochrany spotřebitele a životního prostředí
a současně umožnění, aby potravinářský
a krmivářský průmysl v Unii fungoval
v prostředí, které podporuje 
konkurenceschopnost a vytváření
pracovních příležitostí;

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Použití rezervy na krize v zemědělství
Příspěvek Unie na opatření pro 
mimořádné situace, na něž se vztahuje 
oddíl 1 kapitoly I hlavy II a oddíl 1
kapitoly II hlavy II tohoto nařízení, může 
být financován rovněž v souladu s čl. 4 
odst. 2 písm. e) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XXX/201X
o financování, řízení a sledování společné
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zemědělské politiky.

Or. es

Odůvodnění

Skromné každoroční prostředky rezervy na krize v zemědělství jsou upravovány horizontálním 
nařízením v rámci reformy SZP a využívány při řešení krizí výroby nebo distribuce na trhu. 
Horizontální nařízení se nevztahuje na náklady, kterými se zabývá toto nařízení.

Pozměňovací návrh 59
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Použití rezervy na krize v zemědělství
Příspěvek Unie na opatření pro 
mimořádné situace, na něž se vztahuje 
oddíl 1 kapitoly I hlavy II a oddíl 1 
kapitoly II hlavy II tohoto nařízení, může 
být financován rovněž v souladu s čl. 4 
odst. 2 písm. e) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XXX/201X
o financování, řízení a sledování společné
zemědělské politiky.

Or. es

Odůvodnění

Pokud by program pro bezpečnost potravin vyžadoval vyšší finanční částky, než jaké byly 
schváleny, mělo by to být vyřešeno za použití mechanismu flexibility souhrnného rozpočtu
a nejprve by se měla prověřit možnost přerozdělení prostředků v rámci okruhu 3, který
zahrnuje výdaje na bezpečnost potravin a zdraví. Rezerva na krize není určena na pokrývání
nákladů na epidemie.

Pozměňovací návrh 60
James Nicholson
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Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Maximální sazby a minimální částka
grantů

Maximální sazby grantů

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Franco Bonanini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přeshraničních činností prováděných 
společně dvěma či více členskými státy za 
účelem ochrany proti škodlivým 
organismům nebo jejich eradikace či 
tlumení nebo eradikace nákaz zvířat;

a) přeshraničních činností prováděných 
společně dvěma či více členskými státy za 
účelem ochrany proti škodlivým 
organismům nebo jejich eradikace či 
tlumení nebo eradikace nákaz zvířat; nebo

Or. it

Pozměňovací návrh 62
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souvisejí s kontrolou vážných 
zdravotních rizik pro Unii;

a) souvisejí s kontrolou vážných rizik pro 
zdraví lidí, zvířat a rostlin v celém 
potravinovém řetězci v Unii;

Or. es

Odůvodnění

Je důležité vědět, o která vážná rizika se jedná, a konkrétně zahrnout rizika pro zdraví zvířat
a rostlin, stejně jako ochranu lidského zdraví. 
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Pozměňovací návrh 63
Franco Bonanini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souvisejí s kontrolou vážných 
zdravotních rizik pro Unii;

a) souvisejí s kontrolou vážných 
zdravotních rizik pro Unii; nebo

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souvisejí s kontrolou vážných 
zdravotních rizik pro Unii;

a) souvisejí s kontrolou vážných rizik pro 
zdraví lidí, zvířat a rostlin v celém 
potravinovém řetězci v Unii;

Or. es

Odůvodnění

Je důležité vědět, o která vážná rizika se jedná, a konkrétně zahrnout rizika pro zdraví zvířat
a rostlin, stejně jako ochranu lidského zdraví. 

Pozměňovací návrh 65
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Granty s částkou nižší než 50 000 EUR 
nejsou udělovány.

vypouští se
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Or. es

Odůvodnění

Zavedení minimální částky pro spolufinancování může ohrozit rozvoj systémů dohledu
a kontroly, zejména v oblasti zdraví rostlin. Kromě toho jsou tyto programy povinné.

Pozměňovací návrh 66
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Granty s částkou nižší než 50 000 EUR 
nejsou udělovány.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členským státům mohou být uděleny 
granty do maximální výše stanovené v čl. 6 
odst. 1, 2 a 3 na opatření přijatá v případě
potvrzení výskytu některé z nákaz zvířat 
uvedených na seznamu podle článku 8, 
pokud byla tato opatření provedena 
bezodkladně a byla dodržena použitelná
ustanovení obsažená v příslušných 
právních předpisech Unie.

1. Členským státům mohou být uděleny 
granty do maximální výše stanovené v čl. 6 
odst. 1, 2 a 3 na opatření přijatá v případě
podezření a potvrzení výskytu některé
z nákaz zvířat uvedených na seznamu 
podle článku 8, pokud byla tato opatření
provedena bezodkladně a byla dodržena 
použitelná ustanovení obsažená
v příslušných právních předpisech Unie.

Or. es

Odůvodnění

Z pozměňovacího návrhu 11 ve stanovisku Výboru pro životní prostředí není jasné, zda se čl. 
7 odst. 1 nahrazuje odstavcem 1a navrhovaným zpravodajem. Účelem tohoto pozměňovacího 
návrhu, který je v souladu s návrhem zpravodaje, je tuto záležitost vyjasnit.
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Pozměňovací návrh 68
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členským státům mohou být uděleny 
granty do maximální výše stanovené v čl. 6 
odst. 1, 2 a 3 na opatření přijatá v případě
potvrzení výskytu některé z nákaz zvířat 
uvedených na seznamu podle článku 8, 
pokud byla tato opatření provedena 
bezodkladně a byla dodržena použitelná
ustanovení obsažená v příslušných 
právních předpisech Unie.

1. Členským státům mohou být uděleny 
granty do maximální výše stanovené v čl. 6 
odst. 1, 2 a 3 na opatření přijatá v případě
podezření a potvrzení výskytu některé
z nákaz zvířat uvedených na seznamu 
podle článku 8, pokud byla tato opatření
provedena bezodkladně a byla dodržena 
použitelná ustanovení obsažená
v příslušných právních předpisech Unie.

Or. es

Odůvodnění

Jestliže jsou oprávněné důvody k podezření na výskyt infekčního a nakažlivého onemocnění, je 
důležité již během čekání na potvrzení z laboratoře okamžitě jednat, aby se dopady a šíření
nákazy omezily na co nejmenší míru.

Pozměňovací návrh 69
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu poražených nebo utracených 
zvířat v mezích tržní hodnoty zvířat 
bezprostředně předtím, než byla poražena 
nebo utracena;

a) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu poražených nebo utracených 
zvířat v mezích tržní hodnoty, kterou by 
zvířata měla, kdyby nebyla postižena 
nákazou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu poražených nebo utracených 
zvířat v mezích tržní hodnoty zvířat 
bezprostředně předtím, než byla poražena 
nebo utracena;

a) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu poražených nebo utracených 
zvířat v mezích tržní hodnoty zvířat 
bezprostředně předtím, než byla ohlášena 
nákaza;

Or. de

Odůvodnění

Účelem odškodnění je nahradit ztrátu zvířete. Proto by se mělo vycházet z tržní hodnoty 
zvířete před tím, než byla ohlášena nákaza.

Pozměňovací návrh 71
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu poražených nebo utracených 
zvířat v mezích tržní hodnoty zvířat 
bezprostředně předtím, než byla poražena 
nebo utracena;

a) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu poražených nebo utracených 
zvířat v mezích tržní hodnoty, kterou by 
zvířata měla, kdyby nebyla postižena 
nákazou;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)



PE521.690v01-00 16/36 AM\1006631CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) náklady na přepravu, utracení nebo 
porážku zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených produktů živočišného 
původu v mezích tržní hodnoty těchto 
produktů bezprostředně před jejich 
zničením;

b) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených produktů živočišného 
původu v mezích tržní hodnoty těchto 
produktů před tím, než byla ohlášena 
nákaza;

Or. de

Odůvodnění

Účelem odškodnění je nahradit ztrátu produktů, které byly zničeny. Proto by se mělo vycházet
z tržní hodnoty těchto zničených produktů před tím, než byla ohlášena nákaza.

Pozměňovací návrh 74
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) náklady na čištění, dezinsekci
a dezinfekci hospodářství a zařízení;

c) náklady na čištění, dezinsekci
a dezinfekci hospodářství a zařízení
specifické pro danou nákazu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) náklady na zničení kontaminovaných 
krmiv a kontaminovaného zařízení, pokud 
je nelze vydezinfikovat;

d) náklady na přepravu a zničení
kontaminovaných krmiv
a kontaminovaného zařízení, pokud je 
nelze vydezinfikovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) náklady na zničení kontaminovaných 
krmiv a kontaminovaného zařízení, pokud 
je nelze vydezinfikovat;

d) náklady na přepravu a zničení
kontaminovaných krmiv
a kontaminovaného zařízení, pokud je 
nelze vydezinfikovat;

Or. es

Odůvodnění

Platné právní předpisy stanoví spolufinancování těchto nákladů.

Pozměňovací návrh 77
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) náklady na nákup a podání dávek 
očkovacích látek, pokud o nich rozhodne 

e) náklady na nákup a podání dávek 
očkovacích látek, pokud o nich rozhodne 
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nebo je schválí Komise; nebo je schválí Komise, a ve výjimečných
a řádně odůvodněných případech náklady 
na pokrytí ztrát vzniklých v důsledku 
použití těchto očkovacích látek;

Or. de

Odůvodnění

Pokud zvířata po použití očkovacích látek v rámci nouzových opatření již nemohou být 
uvedena na trh stejným způsobem, měly by být ztráty v řádně odůvodněných případech 
nahrazeny.

Pozměňovací návrh 78
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případně náklady na přepravu jatečně
upravených těl do zpracovatelských 
zařízení;

f) náklady na přepravu a likvidaci jatečně
upravených těl;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případně náklady na přepravu jatečně
upravených těl do zpracovatelských 
zařízení;

f) případně náklady na přepravu jatečně
upravených těl do zpracovatelských 
zařízení a na jejich zničení;

Or. es

Odůvodnění

Platné právní předpisy stanoví spolufinancování těchto nákladů.
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Pozměňovací návrh 80
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Jako výjimka uvedená v čl. 130 odst. 1 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 jsou 
náklady způsobilé ode dne, kdy členské
státy ohlásí Komisi výskyt nákazy.

Jako výjimka uvedená v čl. 130 odst. 1 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 jsou 
náklady způsobilé ode dne, kdy vznikne 
podezření na výskyt nákazy. Členské státy 
mají povinnost výskyt nákazy ohlásit 
Komisi.

Or. es

Odůvodnění

Jestliže jsou oprávněné důvody k podezření na výskyt infekčního a nakažlivého onemocnění, je 
důležité již během čekání na potvrzení z laboratoře okamžitě jednat, aby se dopady a šíření
nákazy omezily na co nejmenší míru.

Pozměňovací návrh 81
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členským státům mohou být uděleny 
granty na roční nebo víceleté vnitrostátní
programy eradikace, tlumení a sledování
nákaz zvířat a zoonóz uvedených na 
seznamu podle článku 11 (dále jen 
„vnitrostátní programy“).

Členským státům mohou být uděleny 
granty na roční nebo víceleté vnitrostátní
programy na provádění eradikace, tlumení
a sledování nákaz zvířat a zoonóz 
uvedených na seznamu podle článku 11 
(dále jen „vnitrostátní programy“).

Or. de

Odůvodnění

K objasnění a upozornění, že se rozlišuje mezi prováděním a – například – plánováním.
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Pozměňovací návrh 82
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zvířat poražených či utracených na 
základě vnitrostátního programu v mezích 
tržní hodnoty zvířat bezprostředně
předtím, než byla poražena či utracena;

c) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zvířat poražených či utracených na 
základě vnitrostátního programu v mezích 
tržní hodnoty, kterou by tato zvířata měla, 
kdyby nebyla postižena nákazou;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zvířat poražených či utracených na 
základě vnitrostátního programu v mezích 
tržní hodnoty zvířat bezprostředně předtím, 
než byla poražena či utracena;

c) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zvířat poražených či utracených na 
základě vnitrostátního programu v mezích 
tržní hodnoty zvířat bezprostředně předtím, 
než byla ohlášena nákaza;

Or. de

Odůvodnění

Účelem odškodnění je nahradit ztrátu zvířete. Proto by se mělo vycházet z tržní hodnoty 
zvířete před tím, než byla ohlášena nákaza.

Pozměňovací návrh 84
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zvířat poražených či utracených na 
základě vnitrostátního programu v mezích
tržní hodnoty zvířat bezprostředně
předtím, než byla poražena či utracena;

c) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zvířat poražených či utracených na 
základě vnitrostátního programu v mezích 
tržní hodnoty, kterou by tato zvířata měla, 
kdyby nebyla postižena nákazou;

Or. it

Pozměňovací návrh 85
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených produktů živočišného 
původu v mezích tržní hodnoty těchto 
produktů bezprostředně před jejich 
zničením;

b) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených produktů živočišného 
původu v mezích tržní hodnoty těchto 
produktů bezprostředně před tím, než byla 
ohlášena nákaza;

Or. de

Odůvodnění

Účelem odškodnění je nahradit ztrátu produktů, které byly zničeny. Proto by se mělo vycházet
z tržní hodnoty těchto zničených produktů před tím, než byla ohlášena nákaza.

Pozměňovací návrh 86
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) náklady na podání dávek očkovacích 
látek domácím zvířatům;

f) náklady na podání dávek očkovacích 
látek domácím zvířatům v případě vzniku 
ohniska nákazy;
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Or. de

Odůvodnění

Dobrovolná podávání očkovacích látek nebo preventivní patření jiná než nouzová, např. 
očkování kočky nebo psa proti vzteklině před cestováním, by neměla být z těchto grantů
financována.

Pozměňovací návrh 87
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
31. ledna každého roku prostřednictvím 
rozhodnutí o grantu ve vztahu
k provedeným opatřením a vzniklým 
nákladům v období od 1. ledna do 
31. prosince daného roku. Po předložení
průběžných zpráv podle článku 15 může 
Komise tato rozhodnutí v případě potřeby 
pozměnit s ohledem na celé období
způsobilosti.

2. Roční vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny 
čtyři týdny po přijetí rozpočtu EU na 
nadcházející rok prostřednictvím 
rozhodnutí o grantu ve vztahu
k provedeným opatřením a vzniklým 
nákladům v období od 1. ledna do 
31. prosince daného roku. Po předložení
průběžných zpráv podle článku 15 může 
Komise tato rozhodnutí v případě potřeby 
pozměnit s ohledem na celé období
způsobilosti.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí týkající se financování vnitrostátních programů by mělo být přijato co nejdříve, 
ale v žádném případě později než čtyři týdny po schválení ročního rozpočtu na dotčený
programový rok, aby měly členské státy zajištěnu jasnost a jistotu při plánování. 

Pozměňovací návrh 88
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
31. ledna každého roku prostřednictvím 
rozhodnutí o grantu ve vztahu
k provedeným opatřením a vzniklým 
nákladům v období od 1. ledna do 
31. prosince daného roku. Po předložení
průběžných zpráv podle článku 15 může 
Komise tato rozhodnutí v případě potřeby 
pozměnit s ohledem na celé období
způsobilosti.

2. Roční vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
30. listopadu roku předcházejícího roku, 
ve kterém mají být programy zahájeny, 
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
do 31. prosince daného roku. Po předložení
průběžných zpráv podle článku 15 může 
Komise tato rozhodnutí v případě potřeby 
pozměnit s ohledem na celé období
způsobilosti.

Or. es

Odůvodnění

Návrh nařízení přesunuje termín pro schválení programů na 31. ledna každého roku, ačkoliv 
opatření v nich obsažená mají být uplatňována od 1. ledna do 31. prosince (jinými slovy 
začíná provádění programu před oficiálním potvrzením jeho schválení).

Pozměňovací návrh 89
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
31. ledna každého roku prostřednictvím 
rozhodnutí o grantu ve vztahu
k provedeným opatřením a vzniklým 
nákladům v období od 1. ledna do 
31. prosince daného roku. Po předložení
průběžných zpráv podle článku 15 může 
Komise tato rozhodnutí v případě potřeby 
pozměnit s ohledem na celé období
způsobilosti.

2. Roční vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
30. listopadu roku předcházejícího roku, 
ve kterém mají být programy zahájeny, 
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
do 31. prosince daného roku. Po předložení
průběžných zpráv podle článku 15 může 
Komise tato rozhodnutí v případě potřeby 
pozměnit s ohledem na celé období
způsobilosti.

Or. es
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Odůvodnění

Navrhujeme ponechat dosavadní datum. Návrh nařízení přesunuje termín pro schválení
programů na 31. ledna každého roku, ačkoliv opatření v nich obsažená mají být uplatňována 
od 1. ledna do 31. prosince. To znamená, že provádění programů začíná dříve, než je 
oficiálně potvrzeno jejich schválení Komisí nebo výše finanční účasti a jakékoli podmínky
s nimi spojené.

Pozměňovací návrh 90
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
31. ledna každého roku prostřednictvím 
rozhodnutí o grantu ve vztahu
k provedeným opatřením a vzniklým 
nákladům v období od 1. ledna do 
31. prosince daného roku. Po předložení
průběžných zpráv podle článku 15 může 
Komise tato rozhodnutí v případě potřeby 
pozměnit s ohledem na celé období
způsobilosti.

2. Roční vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
30. listopadu roku předcházejícího 
zahájení programu a následně
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
do 31. prosince programového roku. Po 
předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států uvedlo, že nedokážou dodržet navrhované nové lhůty. Požadavek, aby 
Komise vydala souhlas do 30. listopadu roku předcházejícího zahájení programu, by zajistil 
členským státům při zahajování programů finanční jistotu.

Pozměňovací návrh 91
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
31. ledna prvního roku provádění
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období
provádění.

3. Víceleté vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
30. listopadu předcházejícího prvnímu 
roku provádění prostřednictvím rozhodnutí
o grantu ve vztahu k provedeným 
opatřením a vzniklým nákladům v období
od 1. ledna prvního roku provádění do 
konce období provádění.

Or. es

Odůvodnění

Je důležité ponechat členským státům časovou rezervu v roce -n, aby mohly připravit 
programy začínající v roce n.

Pozměňovací návrh 92
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
31. ledna prvního roku provádění
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období
provádění.

3. Víceleté vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
30. listopadu předcházejícího prvnímu 
roku provádění prostřednictvím rozhodnutí
o grantu ve vztahu k provedeným 
opatřením a vzniklým nákladům v období
od 1. ledna prvního roku provádění do 
konce období provádění.

Or. es

Odůvodnění

Je zachováno nynější datum.

Pozměňovací návrh 93
James Nicholson
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
31. ledna prvního roku provádění
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období
provádění.

3. Víceleté vnitrostátní programy
a související financování jsou schváleny do 
30. listopadu roku předcházejícího 
zahájení programu a následně
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období
provádění.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států uvedlo, že nedokážou dodržet navrhované nové lhůty. Požadavek, aby 
Komise vydala souhlas do 30. listopadu roku předcházejícího zahájení programu, by zajistil 
členským státům při zahajování programů finanční jistotu.

Pozměňovací návrh 94
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout roční nebo 
víceleté pokyny obsahující priority
a kritéria ve veterinární oblasti, která se 
použijí při posuzování vnitrostátních 
programů.

5. Komise může po konzultaci s členskými 
státy přijmout roční nebo víceleté pokyny 
navrhující priority a kritéria ve veterinární
oblasti, která se použijí při posuzování
vnitrostátních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Programy se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 39 odst. 3 tohoto 
nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba začlenit tento bod, na který se vztahuje platný právní předpis (rozhodnutí
2009/470/ES).

Pozměňovací návrh 96
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Do 31. března každého roku předloží
členské státy Komisi pro každý schválený
roční nebo víceletý vnitrostátní program 
podrobnou výroční technickou a finanční
zprávu za předchozí rok, včetně
dosažených výsledků, jež byly změřeny na 
základě ukazatelů uvedených v čl. 13 
odst. 2 písm. g), a podrobného vyúčtování
vzniklých způsobilých nákladů.

Do 30. dubna každého roku předloží
členské státy Komisi pro každý schválený
roční nebo víceletý vnitrostátní program 
podrobnou výroční technickou a finanční
zprávu za předchozí rok, včetně
dosažených výsledků, jež byly změřeny na 
základě ukazatelů uvedených v čl. 13 
odst. 2 písm. g), a podrobného vyúčtování
vzniklých způsobilých nákladů.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zachovat nynější datum. Posunutí termínu pro podání této zprávy na dřívější dobu je 
nepřijatelné. Je třeba dostatek času, aby bylo možné shromáždit všechny podrobné technické
a finanční informace týkající se činností v předchozím roce. To znamená, že po uplynutí roku 
je zapotřebí určitého minimálního období na shromáždění a ověření informací a zajištění, že 
poskytnuté informace jsou správné. Posunutí data na dřívější dobu by to závažně narušovalo.

Pozměňovací návrh 97
Andrés Perelló Rodríguez



PE521.690v01-00 28/36 AM\1006631CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Do 31. července každého roku předloží
mimoto členské státy Komisi pro každý
schválený víceletý vnitrostátní program 
průběžné technické a finanční zprávy.

Do 30. září každého roku předloží mimoto 
členské státy Komisi pro každý schválený
víceletý vnitrostátní program průběžné
technické a finanční zprávy.

Or. es

Odůvodnění

U průběžných programů je lepší, aby bylo po letních měsících, zejména v případě bezpečnosti 
rostlin.

Pozměňovací návrh 98
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) náklady na odškodnění dotčených 
hospodářských subjektů za zničení
a následné odstranění rostlin, rostlinných 
produktů a jiných předmětů a náklady na 
čištění a dezinfekci prostor, pozemků, 
vody, půdy, pěstebních substrátů, zařízení, 
strojů a vybavení;

c) pokud je zaveden vhodný horizontální
rámec pro přiznání odškodnění, náklady 
na odškodnění dotčených hospodářských 
subjektů za zničení a následné odstranění
rostlin, rostlinných produktů a jiných 
předmětů a náklady na čištění a dezinfekci 
prostor, pozemků, vody, půdy, pěstebních 
substrátů, zařízení, strojů a vybavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náklady na odškodnění provozovatelů
za hodnotu rostlin, rostlinných produktů
či jiných předmětů zničených v důsledku 
opatření k eradikaci nebo omezení výskytu 
nebo jiných nouzových opatření; 
odškodnění se poskytuje v mezích 
hodnoty, kterou by rostliny nebo produkty 
měly za normálních tržních podmínek;

Or. es

Odůvodnění

V této oblasti by mělo být poskytnuto stejné zacházení, jaké je již poskytováno provozovatelům
v oblasti zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh 100
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náklady na odškodnění provozovatelů
za hodnotu rostlin, rostlinných produktů
či jiných předmětů zničených v důsledku 
opatření k eradikaci nebo omezení výskytu 
nebo jiných nouzových opatření; 
odškodnění se poskytuje v mezích tržní
hodnoty, kterou by tyto rostliny a produkty 
měly, kdyby nebyly postiženy nákazou 
nebo škodlivými organismy;

Or. it

Pozměňovací návrh 101
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených rostlin a rostlinných 
produktů v mezích tržní hodnoty těchto 
produktů bezprostředně před tím, než byla 
ohlášena nákaza;

Or. de

Odůvodnění

Také vlastníci rostlin a rostlinných produktů by měli být v případě nákazy odškodněni za své
ztráty ve výši tržní hodnoty před ohlášením nákazy.

Pozměňovací návrh 102
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční programy průzkumů a související
financování jsou schváleny do 31. ledna 
každého roku prostřednictvím rozhodnutí
o grantu ve vztahu k provedeným 
opatřením a vzniklým nákladům v období
od 1. ledna do 31. prosince daného roku. 
Po předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

2. Roční programy průzkumů a související
financování jsou schváleny do 
30. listopadu roku předcházejícího 
zahájení programu a následně
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
do 31. prosince programového roku. Po 
předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států uvedlo, že nedokážou dodržet navrhované nové lhůty. Požadavek, aby 
Komise vydala souhlas do 30. listopadu roku předcházejícího zahájení programu, by zajistil 
členským státům při zahajování programů finanční jistotu.
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Pozměňovací návrh 103
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté programy průzkumů
a související financování jsou schváleny do 
31. ledna prvního roku provádění
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období
provádění.

3. Víceleté programy průzkumů
a související financování jsou schváleny do 
30. listopadu roku předcházejícího 
zahájení programu a následně
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období
provádění.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států uvedlo, že nedokážou dodržet navrhované nové lhůty. Požadavek, aby 
Komise vydala souhlas do 30. listopadu roku předcházejícího zahájení programu, by zajistil 
členským státům při zahajování programů finanční jistotu.

Pozměňovací návrh 104
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise může přijmout roční nebo 
víceleté pokyny obsahující priority
v rostlinolékařské oblasti, zejména včetně
škodlivých organismů, o nichž není známo, 
že se vyskytují na území Unie,
a škodlivých organismů, které se považují
za nejnebezpečnější pro území Unie,
a kritéria, která se použijí při posuzování
programů průzkumů.

5. Komise může po konzultaci s členskými 
státy přijmout roční nebo víceleté pokyny 
navrhující priority v rostlinolékařské
oblasti, zejména včetně škodlivých 
organismů, o nichž není známo, že se 
vyskytují na území Unie, a škodlivých 
organismů, které se považují za 
nejnebezpečnější pro území Unie,
a kritéria, která se použijí při posuzování
programů průzkumů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční programy pro nejvzdálenější
regiony a související financování jsou 
schváleny do 31. ledna každého roku 
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
do 31. prosince daného roku. Po 
předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

2. Roční programy pro nejvzdálenější
regiony a související financování jsou 
schváleny do 30. listopadu roku 
předcházejícího zahájení programu
a následně prostřednictvím rozhodnutí
o grantu ve vztahu k provedeným 
opatřením a vzniklým nákladům v období
od 1. ledna do 31. prosince programového 
roku. Po předložení průběžných zpráv 
podle článku 15 může Komise tato 
rozhodnutí v případě potřeby pozměnit
s ohledem na celé období způsobilosti.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států uvedlo, že nedokážou dodržet navrhované nové lhůty. Požadavek, aby 
Komise vydala souhlas do 30. listopadu roku předcházejícího zahájení programu, by zajistil 
členským státům při zahajování programů finanční jistotu.

Pozměňovací návrh 106
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté programy pro nejvzdálenější
regiony a související financování jsou 
schváleny do 31. ledna prvního roku 
provádění prostřednictvím rozhodnutí
o grantu ve vztahu k provedeným 
opatřením a vzniklým nákladům v období
od 1. ledna prvního roku provádění do 

3. Víceleté programy pro nejvzdálenější
regiony a související financování jsou 
schváleny do 30. listopadu roku 
předcházejícího zahájení programu
a následně prostřednictvím rozhodnutí
o grantu ve vztahu k provedeným 
opatřením a vzniklým nákladům v období
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konce období provádění. od 1. ledna prvního roku provádění do 
konce období provádění.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států uvedlo, že nedokážou dodržet navrhované nové lhůty. Požadavek, aby 
Komise vydala souhlas do 30. listopadu roku předcházejícího zahájení programu, by zajistil 
členským státům při zahajování programů finanční jistotu.

Pozměňovací návrh 107
Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 29 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Referenční laboratoře Evropské unie Referenční laboratoře a referenční
středisko pro dobré životní podmínky 
zvířat Evropské unie

Or. sv

Pozměňovací návrh 108
Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Referenčním laboratořím Evropské unie 
uvedeným v článku 32 nařízení (ES) 
č. 882/2004 mohou být uděleny granty na 
náklady, které jim vzniknou při provádění
pracovních programů schválených Komisí.

1. Referenčním laboratořím Evropské unie 
uvedeným v článku 32 nařízení (ES) 
č. 882/2004 a referenčnímu středisku pro 
dobré životní podmínky zvířat uvedenému
v článku 95 nařízení (ES) č. xxx/xxx
o úředních kontrolách (...) mohou být 
uděleny granty na náklady, které jim 
vzniknou při provádění pracovních 
programů schválených Komisí.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 109
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) náklady na odběr vzorků;

Or. es

Odůvodnění

Tyto náklady jsou způsobilé pro dotaci ve všech programech týkajících ze zdraví zvířat jak 
podle stávajícího právního předpisu, tak podle tohoto návrhu (článek 12).

Pozměňovací návrh 110
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek Unie lze poskytnout 
rovněž na podporu iniciativ v oblasti 
informování a zvyšování povědomí, jež
mají zajistit lepší, vyhovující a udržitelné
jednání při uplatňování pravidel uvedených
v článku 1.

3. Finanční příspěvek Unie lze poskytnout 
rovněž na podporu iniciativ EU
a členských států v oblasti informování
a zvyšování povědomí, jež mají zajistit 
lepší, vyhovující a udržitelné jednání při 
uplatňování pravidel uvedených
v článku 1.

Or. de

Odůvodnění

Toto by mělo být konkrétně uvedeno, aby nedošlo k přílivu žádostí o financování informačních 
opatření. 

Pozměňovací návrh 111
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při provádění opatření uvedených
v oddíle 1 kapitoly I hlavy II a v oddíle 1 
kapitoly II hlavy II nebo v případě, že je 
nutné reagovat na nepředvídatelný vývoj, 
přijme Komise rozhodnutí o financování ad 
hoc v souladu s čl. 84 odst. 2 nařízení (EU, 
Euratom) č. 966/2012.

3. Při provádění opatření uvedených
v oddíle 1 kapitoly I hlavy II a v oddíle 1 
kapitoly II hlavy II nebo v případě, že je 
nutné reagovat na nepředvídatelný vývoj, 
přijme Komise okamžitě použitelné
prováděcí akty v souladu s článkem 8 
nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení
s jeho článkem 5 a rozhodnutí
o financování ad hoc v souladu s čl. 84 
odst. 2 nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci a dotčené členské státy 
případně zajistí, aby se finančním 
příspěvkům poskytnutým podle tohoto 
nařízení dostalo náležité publicity s cílem 
informovat veřejnost o úloze Unie při 
financování opatření.

1. Příjemci a dotčené členské státy zajistí, 
aby se finančním příspěvkům poskytnutým 
podle tohoto nařízení dostalo náležité
publicity s cílem informovat veřejnost
o úloze Unie při financování opatření.

Or. de

Odůvodnění

Příjemci financování a členské státy by měli mít povinnost podávat informace o přidělených 
finančních prostředcích.

Pozměňovací návrh 113
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise uspořádá k financovaným 
opatřením a jejich výsledkům komunikační
a informační akce. Z rozpočtu vyčleněného 
na komunikaci podle tohoto nařízení se 
nadto uhradí rovněž komunikace orgánů
EU o politických prioritách Unie.

2. Komise uspořádá k financovaným 
opatřením a jejich výsledkům komunikační
a informační akce.

Or. de

Odůvodnění

Komunikace o politických prioritách by neměla být součástí tohoto nařízení.


