
AM\1013302CS.doc PE526.075v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2013/0140(COD)

18. 12. 2013

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
59 - 255

Návrh zprávy
Mario Pirillo
(PE522.944v02-00)

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování 
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího 
materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a změna nařízení (ES) 
č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009 a 1107/2009, nařízení (EU) č. 1151/2012, [….]/2013 [Office of 
Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for 
the management of expenditure relating to the food chain, animal health and 
animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] a 
směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 
2009/128/ES (nařízení o úředních kontrolách)

Návrh nařízení 
(COM(2013)0265 – C7-123/2013 – 2013/0140(COD))



PE526.075v01-00 2/121 AM\1013302CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\1013302CS.doc 3/121 PE526.075v01-00

CS

Pozměňovací návrh 59
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
prováděné s cílem zajistit uplatňování 
právních předpisů týkajících se krmiv a 
potravin a pravidel týkajících se zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího 
materiálu rostlin a přípravků na ochranu 
rostlin a změna nařízení (ES) č. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, nařízení 1151/2012, [….]/2013 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material] a směrnic 98/58/ES, 
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 
2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o 
úředních kontrolách)

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
prováděné s cílem zajistit uplatňování 
právních předpisů týkajících se krmiv a 
potravin a pravidel týkajících se zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat 
a změna nařízení (ES) č. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, nařízení 1151/2012, [….]/2013 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material] a směrnic 98/58/ES, 
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 
2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o 
úředních kontrolách)

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení nově navržené oblasti působnosti nařízení.



PE526.075v01-00 4/121 AM\1013302CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 60
Bert Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
prováděné s cílem zajistit uplatňování 
právních předpisů týkajících se krmiv a 
potravin a pravidel týkajících se zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího 
materiálu rostlin a přípravků na ochranu 
rostlin a změna nařízení (ES) č. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, nařízení 1151/2012, [….]/2013 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material] a směrnic 98/58/ES, 
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 
2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o 
úředních kontrolách)

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
prováděné s cílem zajistit uplatňování 
právních předpisů týkajících se krmiv a 
potravin a pravidel týkajících se zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat 
a změna nařízení (ES) č. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, nařízení 1151/2012, [….]/2013 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation laying down 
provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material] a směrnic 98/58/ES, 
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 
2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o 
úředních kontrolách)

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text; je rovněž nutné přizpůsobit body 
odůvodnění.)

Or. en

Odůvodnění

Obě oblasti (zdraví rostlin a rozmnožovací materiál rostlin) s bezpečností potravin a krmiv 
přímo nesouvisí. 
Vlastnosti potravin nebo krmiv jsou v první řadě dány primárním procesem produkce; 
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vyžadují vědomé rozhodnutí provozovatele.
Kontroly v obou oblastech jsou upraveny příslušnými právními předpisy, a tudíž by nebylo 

přiměřené zahrnout je do oblasti působnosti tohoto nařízení. Jakmile potravina či krmivo 
vstoupí do zemědělsko-potravinového řetězce, uplatní se samozřejmě veškerá ustanovení 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 61
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Smlouva vyžaduje, aby při definování a 
provádění veškerých politik a činností Unie 
byla zaručena vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví. Tohoto cíle by mimo jiné 
mělo být dosaženo prostřednictvím 
opatření ve veterinární a fytosanitární 
oblasti, která mají jako svůj přímý cíl 
ochranu lidského zdraví.

(1) Smlouva vyžaduje, aby při definování a 
provádění veškerých politik a činností Unie 
byla zaručena vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví. Tohoto cíle by mimo jiné 
mělo být dosaženo prostřednictvím 
opatření v oblasti zdraví zvířat, která mají 
jako svůj přímý cíl ochranu lidského 
zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 62
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Právní předpisy Unie stanoví soubor 
harmonizovaných pravidel k zajištění, aby 
potraviny a krmiva byly bezpečné a zdravé 
a aby se činnosti, které by mohly mít dopad 
na bezpečnost potravinového řetězce nebo 
na ochranu zájmů spotřebitele ve vztahu k 
potravinám a informacím o potravinách, 

(3) Právní předpisy Unie stanoví soubor 
harmonizovaných pravidel k zajištění, aby 
potraviny a krmiva byly bezpečné a zdravé 
a aby se činnosti, které by mohly mít dopad 
na bezpečnost potravinového řetězce nebo 
na ochranu zájmů spotřebitele ve vztahu k 
potravinám a informacím o potravinách, 
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prováděly v souladu se zvláštními 
požadavky. Pravidla Unie existují rovněž 
proto, aby zajistila vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a
rostlin a dobrých životních podmínek 
zvířat v rámci potravinového řetězce a ve 
všech oblastech činnosti, kde je hlavním 
cílem boj proti možnému šíření nákaz 
zvířat, v některých případech přenosných 
na člověka, nebo škodlivým organismům 
rostlin či rostlinných produktů, a ochranu 
životního prostředí před riziky, která 
mohou představovat GMO a přípravky na 
ochranu rostlin. Pravidla Unie rovněž 
zaručují pravost a kvalita rozmnožovacího 
materiálu rostlin. Správné uplatňování 
těchto pravidel (společně dále 
označovaných jako „právní předpisy Unie 
týkající se zemědělsko-potravinového 
řetězce“) přispívá k fungování vnitřního 
trhu.

prováděly v souladu se zvláštními 
požadavky. Pravidla Unie existují rovněž 
proto, aby zajistila vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínek zvířat v rámci 
potravinového řetězce a ve všech oblastech 
činnosti, kde je hlavním cílem boj proti 
možnému šíření nákaz zvířat, v některých 
případech přenosných na člověka. Správné 
uplatňování těchto pravidel (společně dále 
označovaných jako „právní předpisy Unie 
týkající se zemědělsko-potravinového 
řetězce“) přispívá k fungování vnitřního 
trhu.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 63
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Základní pravidla Unie, pokud jde o 
právní předpisy týkající se krmiv a 
potravin, jsou stanovena v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/200210 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

(4) Základní pravidla Unie, pokud jde o 
právní předpisy týkající se krmiv a 
potravin, jsou stanovena v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/200210 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 



AM\1013302CS.doc 7/121 PE526.075v01-00

CS

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin. Kromě těchto pravidel se 
konkrétnější právní předpisy týkající se 
krmiv a potravin vztahují na různé oblasti, 
jako je výživa zvířat, včetně medikovaných 
krmiv, hygiena potravin a krmiv, zoonózy, 
vedlejší produkty živočišného původu, 
rezidua veterinárních léčivých přípravků, 
kontaminující látky, tlumení a eradikace 
nákaz zvířat s dopady pro lidské zdraví, 
označování potravin a krmiv, přípravky na 
ochranu rostlin, potravinářské přídatné 
látky a doplňkové látky v krmivech, 
vitaminy, minerální soli, stopové prvky a 
další přídatné látky, materiály přicházející 
do styku s potravinami, požadavky na 
jakost a složení, pitná voda, ionizace, nové 
potraviny a geneticky modifikované 
organismy.

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin. Kromě těchto pravidel se 
konkrétnější právní předpisy týkající se 
krmiv a potravin vztahují na různé oblasti, 
jako je výživa zvířat, včetně medikovaných 
krmiv, hygiena potravin a krmiv, zoonózy, 
vedlejší produkty živočišného původu, 
rezidua veterinárních léčivých přípravků, 
kontaminující látky, tlumení a eradikace 
nákaz zvířat s dopady pro lidské zdraví, 
označování potravin a krmiv, potravinářské 
přídatné látky a doplňkové látky v 
krmivech, vitaminy, minerální soli, stopové 
prvky a další přídatné látky, materiály 
přicházející do styku s potravinami, 
požadavky na jakost a složení, pitná voda, 
ionizace a nové potraviny.

__________________ __________________
10 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. 10 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 64
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Právní předpisy Unie týkající se zdraví 
rostlin regulují vstup, zavlékání nebo 
rozšíření škodlivých organismů rostlin, 
které v Unii neexistují nebo zde nejsou v 
současnosti rozšířené. Jejich cílem je 
chránit zdraví plodin Unie i veřejné a 
soukromé zeleně a lesů, a to při 

vypouští se
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současném zachování biologické 
rozmanitosti a životního prostředí Unie a 
zajištění kvality a bezpečnosti potravin a 
krmiv vyrobených z rostlin.

Or. de

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění lze vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví rostlin, 
rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 65
Bert Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Právní předpisy Unie týkající se zdraví 
rostlin regulují vstup, zavlékání nebo 
rozšíření škodlivých organismů rostlin, 
které v Unii neexistují nebo zde nejsou v 
současnosti rozšířené. Jejich cílem je 
chránit zdraví plodin Unie i veřejné a 
soukromé zeleně a lesů, a to při 
současném zachování biologické 
rozmanitosti a životního prostředí Unie a 
zajištění kvality a bezpečnosti potravin a 
krmiv vyrobených z rostlin.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právními předpisy Unie týkajícími se vypouští se
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rozmnožovacího materiálu rostlin se 
upravuje produkce rozmnožovacího 
materiálu rostlin pro účely dodání na trh 
a dodávání na trh rozmnožovacího 
materiálu rostlin zemědělských, 
zeleninových, lesních, ovocných a 
okrasných druhů a vinné révy. Cílem 
těchto pravidel je zajistit pravost, zdraví a 
kvalitu rozmnožovacího materiálu rostlin 
pro jeho uživatele a produktivitu, 
rozmanitost, zdraví a kvalitu zemědělsko-
potravinového řetězce a přispět k ochraně 
biologické rozmanitosti a životního 
prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění lze vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví rostlin, 
rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 67
Bert Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právními předpisy Unie týkajícími se 
rozmnožovacího materiálu rostlin se 
upravuje produkce rozmnožovacího 
materiálu rostlin pro účely dodání na trh 
a dodávání na trh rozmnožovacího 
materiálu rostlin zemědělských, 
zeleninových, lesních, ovocných a 
okrasných druhů a vinné révy. Cílem 
těchto pravidel je zajistit pravost, zdraví a 
kvalitu rozmnožovacího materiálu rostlin 
pro jeho uživatele a produktivitu, 
rozmanitost, zdraví a kvalitu zemědělsko-
potravinového řetězce a přispět k ochraně 
biologické rozmanitosti a životního 

vypouští se
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prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Existuje řada ustanovení v rámci 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, jejichž 
prosazování se neřídilo nařízením (ES) č. 
882/2004 nebo se jím řídilo pouze 
částečně. Zejména pravidla týkající se 
zvláštní úřední kontroly, které byla 
ponechána v právních předpisech Unie 
týkajících se rozmnožovacího materiálu 
rostlin a v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze 
dne 21. října 2009 o hygienických 
pravidlech pro vedlejší produkty 
živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1774/20021. 
Zdraví rostlin z velké části také spadá 
mimo oblast působnosti nařízení (ES) č. 
882/2004, kdy některá pravidla pro úřední 
kontroly stanoví směrnice Rady 
2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o 
ochranných opatřeních proti zavlékání 
organismů škodlivých rostlinám nebo 
rostlinným produktům a proti jejich 
rozšiřování na území Společenství13.

vypouští se

__________________
12 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
13 Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

Or. de

                                               
1 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
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Odůvodnění

Tento bod odůvodnění lze vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví rostlin, 
rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 69
Bert Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Existuje řada ustanovení v rámci 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, jejichž 
prosazování se neřídilo nařízením (ES) 
č. 882/2004 nebo se jím řídilo pouze 
částečně. Zejména pravidla týkající se 
zvláštní úřední kontroly, které byla 
ponechána v právních předpisech Unie 
týkajících se rozmnožovacího materiálu 
rostlin a v nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 
2009 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného původu a 
získané produkty, které nejsou určeny k 
lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1774/20021212. Zdraví rostlin z velké 
části také spadá mimo oblast působnosti 
nařízení (ES) č. 882/2004, kdy některá 
pravidla pro úřední kontroly stanoví 
směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. 
května 2000 o ochranných opatřeních 
proti zavlékání organismů škodlivých 
rostlinám nebo rostlinným produktům a 
proti jejich rozšiřování na území 
Společenství13.

(14) Existuje řada ustanovení v rámci 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, jejichž 
prosazování se neřídilo nařízením (ES) 
č. 882/2004 nebo se jím řídilo pouze 
částečně. Zejména pravidla týkající se 
zvláštní úřední kontroly, která byla 
ponechána v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze 
dne 21. října 2009 o hygienických 
pravidlech pro vedlejší produkty 
živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1774/20021212.

__________________ __________________
12 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1. 12 Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
13 Úř. věst. L 169, 10.07.2000, s. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem racionalizovat a zjednodušit 
celkový právní rámec a zároveň dosáhnout 
cíle lepší regulace by měla být pravidla 
použitelná na úřední kontroly v 
konkrétních oblastech integrována do 
jediného právního rámce pro úřední 
kontroly. Za tímto účelem by se mělo 
nařízení (ES) č. 882/2004 a jiné akty, jimiž 
se v současné době řídí úřední kontroly v 
konkrétních oblastech, zrušit a nahradit 
tímto nařízením.

(16) S cílem racionalizovat a zjednodušit 
celkový právní rámec a zároveň dosáhnout 
cíle lepší regulace by měla být pravidla 
použitelná na úřední kontroly, která 
v oblasti kontrolní činnosti sledují stejný 
cíl, ve větší míře harmonizována. Za tímto 
účelem by se mělo nařízení (ES) 
č. 882/2004 a jiné akty, jimiž se v současné 
době řídí úřední kontroly v konkrétních 
oblastech, zrušit a nahradit tímto 
nařízením.

Or. de

Odůvodnění

Součástí tohoto nařízení by neměla být odvětvová pravidla pro kontroly, jelikož v této oblasti 
sledují jiný cíl než bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh 71
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Právní předpisy Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce 
pověřují příslušné orgány členských států 
zvláštními úkoly, které se mají provést na 
ochranu zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, na ochranu životního 
prostředí v souvislosti s GMO a přípravky 
na ochranu rostlin a za účelem zajištění 

(20) Právní předpisy Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce 
pověřují příslušné orgány členských států 
zvláštními úkoly, které se mají provést na 
ochranu zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat. Tyto úkoly jsou činnosti 
ve veřejném zájmu, které příslušné orgány 
členských států musí provádět za účelem
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pravosti a vysoké kvality rozmnožovacího 
materiálu rostlin. Tyto úkoly jsou činnosti 
ve veřejném zájmu, které příslušné orgány 
členských států musí provádět za účelem 
odstranění, omezení nebo snížení rizik, 
která mohou vzniknout pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních 
podmínek zvířat nebo pro životní 
prostředí. Tyto činnosti, které zahrnují 
schvalování produktů, průzkum, dozor a 
monitorování, i za epidemiologickými 
účely, eradikaci a omezení nákaz a jiných 
úkolů za účelem tlumení nákaz, se řídí 
stejnými odvětvovými pravidly, která se 
prosazují prostřednictvím úředních kontrol.

odstranění, omezení nebo snížení rizik, 
která mohou vzniknout pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat nebo dobrých životních 
podmínek zvířat. Tyto činnosti, které 
zahrnují schvalování produktů, průzkum, 
dozor a monitorování, i za 
epidemiologickými účely, eradikaci a 
omezení nákaz a jiných úkolů za účelem 
tlumení nákaz, se řídí stejnými 
odvětvovými pravidly, která se prosazují 
prostřednictvím úředních kontrol.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 72
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Právní předpisy Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce 
pověřují příslušné orgány členských států 
zvláštními úkoly, které se mají provést na 
ochranu zdraví zvířat rostlin a dobrých 
životních podmínek zvířat, na ochranu 
životního prostředí v souvislosti s GMO a 
přípravky na ochranu rostlin a za účelem 
zajištění pravosti a vysoké kvality 
rozmnožovacího materiálu rostlin. Tyto 
úkoly jsou činnosti ve veřejném zájmu, 
které příslušné orgány členských států musí 
provádět za účelem odstranění, omezení 
nebo snížení rizik, která mohou vzniknout 

(20) Právní předpisy Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce 
pověřují příslušné orgány členských států 
zvláštními úkoly, které se mají provést 
především na ochranu zdraví zvířat a 
rostlin a dobrých životních podmínek 
zvířat, na ochranu životního prostředí v 
souvislosti s GMO a přípravky na ochranu 
rostlin a za účelem zajištění pravosti a 
vysoké kvality rozmnožovacího materiálu 
rostlin. Tyto úkoly jsou činnosti ve 
veřejném zájmu, které příslušné orgány 
členských států musí provádět za účelem 
odstranění, omezení nebo snížení rizik, 
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pro lidské zdraví, zdraví zvířat a rostlin, 
dobrých životních podmínek zvířat nebo 
pro životní prostředí. Tyto činnosti, které 
zahrnují schvalování produktů, průzkum, 
dozor a monitorování, i za 
epidemiologickými účely, eradikaci a 
omezení nákaz a jiných úkolů za účelem 
tlumení nákaz, se řídí stejnými 
odvětvovými pravidly, která se prosazují 
prostřednictvím úředních kontrol.

která mohou vzniknout pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních 
podmínek zvířat nebo pro životní prostředí. 
Tyto činnosti, které zahrnují schvalování 
produktů, průzkum, dozor a monitorování, 
i za epidemiologickými účely, eradikaci a 
omezení nákaz a jiných úkolů za účelem 
tlumení nákaz, se řídí stejnými 
odvětvovými pravidly, která se prosazují 
prostřednictvím úředních kontrol.

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „jiné úřední činnosti“ by se neměl omezit pouze na oblast zdraví zvířat a rostlin a na 
ochranu životního prostředí. Jeho použití by se mělo rozšířit na veškeré oblasti uvedené v čl. 1 
odst. 2, aby se například vztahoval na průzkumné činnosti v oblasti spolehlivosti a 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 73
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro provádění úředních kontrol, 
jejichž cílem je ověřit správné uplatňování 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, a 
jiných úředních činností, které jsou 
právními předpisy Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce svěřeny 
orgánům členských států, by si členské 
státy měly určit příslušné orgány, které 
působí ve veřejném zájmu, mají dostatečné 
prostředky, jsou náležitě vybaveny a
poskytují záruky nestrannosti a 
profesionality. Příslušné orgány by měly 
zajistit kvalitu, konzistentnost a účinnost 
úředních kontrol.

(23) Pro provádění úředních kontrol, 
jejichž cílem je ověřit správné uplatňování 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, a 
jiných úředních činností, které jsou 
právními předpisy Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce svěřeny 
orgánům členských států, by si členské 
státy měly určit příslušné orgány, které 
působí ve veřejném zájmu a zajišťují 
kvalitu, konzistentnost a účinnost 
úředních kontrol. Uvedené příslušné 
orgány mají dostatečné prostředky a jsou 
náležitě vybaveny a členské státy by měly 
být schopny zaručit jejich nestrannost a 
profesionalitu tím, že zajistí jejich 
nezávislost na provozovatelích působících 
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v zemědělsko-potravinovém řetězci.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby u osob, které provádí úřední kontroly, nevznikal střet zájmů ve vztahu k 
provozovatelům, na něž se vztahují úředních kontroly nebo jiné úřední činnosti. Členské státy 
by proto měly zajistit, aby příslušné orgány a jiné pověřené subjekty, které provádí úřední 
kontroly, byly zcela nezávislé na provozovatelích působících v zemědělsko-potravinovém 
řetězci.

Pozměňovací návrh 74
Marusya Lyubcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro provádění úředních kontrol, 
jejichž cílem je ověřit správné uplatňování 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, a 
jiných úředních činností, které jsou 
právními předpisy Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce svěřeny 
orgánům členských států, by si členské 
státy měly určit příslušné orgány, které 
působí ve veřejném zájmu, mají dostatečné 
prostředky, jsou náležitě vybaveny a 
poskytují záruky nestrannosti a 
profesionality. Příslušné orgány by měly 
zajistit kvalitu, konzistentnost a účinnost 
úředních kontrol.

(23) Pro provádění úředních kontrol, 
jejichž cílem je ověřit správné uplatňování 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, a 
jiných úředních činností, které jsou 
právními předpisy Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce svěřeny 
orgánům členských států, by si členské 
státy měly ve všech oblastech spadajících 
do oblasti působnosti tohoto nařízení určit 
příslušné orgány, které mají působit ve 
veřejném zájmu, mají dostatečné 
prostředky, jsou náležitě vybaveny a 
poskytují záruky nestrannosti a 
profesionality. Příslušné orgány by měly 
zajistit kvalitu, konzistentnost a účinnost 
úředních kontrol.

Or. bg

Pozměňovací návrh 75
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro provádění úředních kontrol, 
jejichž cílem je ověřit správné uplatňování 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, a 
jiných úředních činností, které jsou 
právními předpisy Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce svěřeny 
orgánům členských států, by si členské 
státy měly určit příslušné orgány, které 
působí ve veřejném zájmu, mají dostatečné 
prostředky, jsou náležitě vybaveny a 
poskytují záruky nestrannosti a 
profesionality. Příslušné orgány by měly 
zajistit kvalitu, konzistentnost a účinnost 
úředních kontrol.

(23) Pro provádění úředních kontrol, 
jejichž cílem je ověřit správné uplatňování 
právních předpisů Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce, a 
jiných úředních činností, které jsou 
právními předpisy Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce svěřeny 
orgánům členských států, by si členské 
státy měly určit příslušné orgány, které 
působí ve veřejném zájmu, mají dostatečné 
prostředky, jsou náležitě vybaveny a 
poskytují záruky nezávislosti, nestrannosti 
a profesionality. Příslušné orgány by měly 
zajistit kvalitu, konzistentnost a účinnost 
úředních kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Audity prováděné příslušnými 
orgány nebo na jejich žádost s cílem 
zajistit soulad s tímto nařízením mohou 
vycházet z mezinárodních norem, jelikož 
požadavky těchto norem odpovídají 
požadavkům tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Příslušné orgány zavedou interní audity, jejichž pomocí zlepší svou organizaci a svou činnost. 
Některé části nařízení se podobají požadavkům norem ISO/IEC 17020 nebo 17065 (např. EN 
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45011) a je nutné kroky příslušných orgánů zhodnotit pomocí mezinárodních norem v 
celosvětovém kontextu.

Pozměňovací návrh 77
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Provozovatelé by měli mít právo na 
opravný prostředek proti rozhodnutím 
přijatým příslušnými orgány, a měli by být
o takovém právu informováni.

(25) Provozovatelé mají právo na opravný 
prostředek proti rozhodnutím přijatým 
příslušnými orgány. Příslušné orgány o 
takovém právu informují provozovatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(26) Příslušné orgány by měly zajistit, aby 
pracovníci odpovědní za úřední kontroly 
nezveřejňovali informace získané při 
výkonu kontrol, které jsou předmětem 
služebního tajemství. V případě, že 
neexistuje převažující zájem odůvodňující 
poskytnutí informací, by se služební 
tajemství mělo vztahovat na informace, 
které by narušily plnění cílů inspekce, 
šetření nebo auditů, ochranu obchodních 
zájmů a ochranu soudního řízení a 
právního poradenství. Služební tajemství
by však nemělo příslušným orgánům 
bránit v poskytování věcných informací o 
výsledku úředních kontrol týkajících se 
jednotlivých provozovatelů, bylo-li 
dotyčnému provozovateli umožněno 
předložit připomínky před oznámením a 
tyto připomínky byly vzaty v úvahu nebo
zveřejněny společně s informacemi 
zveřejněnými příslušnými orgány. 
Nutností respektovat služební tajemství 
není dotčena povinnost informovat 
širokou veřejnost, pokud existují 
přiměřené důvody k domněnce, že 
potraviny nebo krmivo mohou 
představovat riziko pro zdraví v souladu s 
článkem 10 nařízení (ES) č. 178/2002.
Povinnost příslušných orgánů informovat 
veřejnost v případech, že existují 
přiměřené důvody pro podezření, že určitá 
potravina nebo krmivo mohou 
představovat riziko pro lidské zdraví a 
zdraví zvířat v souladu s článkem 10 
nařízení (ES) č. 178/2002 a pro právo 
jednotlivců na ochranu jejich osobních 
údajů podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů16, by 
neměla být tímto nařízením dotčena.

(26) Příslušné orgány by měly zajistit, aby 
s výjimkou případů, na něž se vztahuje 
povinnost podávat interní zprávy, 
pracovníci odpovědní za úřední kontroly 
nezveřejňovali informace získané při 
výkonu kontrol, které jsou předmětem 
služebního tajemství. Vyvstane-li 
podezření, že je ohroženo zdraví lidí či 
zvířat nebo že jsou jiným závažným 
způsobem porušeny právní předpisy v 
oblasti potravin, přijmou příslušné orgány 
vhodné kroky k informování veřejnosti. 
Přijatá opatření, především uvedení názvů 
produktů či dotčených podniků by měla 
odpovídat rozsahu porušení předpisů.
Věcné informace o výsledku úřední
kontroly týkající se jednotlivých 
provozovatelů mohou být zveřejněny, 
bylo-li dotyčnému provozovateli 
umožněno předložit připomínky před 
oznámením a tyto připomínky byly vzaty v 
úvahu a současně zveřejněny společně s 
informacemi zveřejněnými příslušnými 
orgány. Povinnost příslušných orgánů 
informovat veřejnost v případech, že 
existují přiměřené důvody pro podezření, 
že určitá potravina nebo krmivo mohou 
představovat riziko pro lidské zdraví a 
zdraví zvířat v souladu s článkem 10 
nařízení (ES) č. 178/2002 a pro právo 
jednotlivců na ochranu jejich osobních 
údajů podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů16, by 
neměla být tímto nařízením dotčena.

__________________ __________________
16 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 16 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. de
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Odůvodnění

Je-li ohroženo zdraví lidí či zvířat nebo jsou-li jiným závažným způsobem porušeny platné 
právní předpisy, měly by příslušné orgány informovat veřejnost. Způsob, jímž jsou informace 
předány, by měl odpovídat rozsahu porušení, aby provozovatelé nebyli zatíženi nesprávně či 
déle, než je nutné k nápravě.

Pozměňovací návrh 79
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V zájmu zachování účinnosti úředních 
kontrol při ověřování souladu by se před 
provedením kontrol nemělo poskytovat 
žádné varování, jestliže to nevyžaduje 
povaha činností úřední kontroly (jako je 
tomu zejména v případě auditních 
činností).

(28) V zájmu zachování účinnosti úředních 
kontrol při ověřování souladu by se před 
provedením kontrol nemělo poskytovat 
žádné varování o čase provedení kontroly, 
jestliže to nevyžaduje povaha činností 
úřední kontroly (jako je tomu zejména v 
případě auditních činností).

Or. de

Odůvodnění

Aby byla úřední kontrola účinná, musí provozovatelé často shromáždit určité podklady, o což 
je příslušné orgány požádají předem. Není-li možné se bez předchozího kontaktu obejít, 
nesdělí se provozovateli alespoň přesný čas kontroly.

Pozměňovací návrh 80
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Příslušné orgány jednají v zájmu 
provozovatelů a široké veřejnosti a 
prostřednictvím odpovídajících 

(32) Příslušné orgány jednají v zájmu 
provozovatelů a široké veřejnosti a 
prostřednictvím odpovídajících 
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donucovacích opatření zajišťují, aby byly 
důsledně zachovány a chráněny vysoké 
normy ochrany stanovené právními 
předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce a aby byl soulad s 
takovými pravidly prostřednictvím 
úředních kontrol zajištěn v rámci celého 
zemědělsko-potravinového řetězce.
Příslušné orgány by se proto měly 
provozovatelům i široké veřejnosti 
odpovídat za efektivnost a účinnost 
úředních kontrol, které provádějí. Měly by 
poskytnout přístup k informacím týkajícím 
se organizace a provádění úředních kontrol 
a jiných úředních činností a pravidelně 
zveřejňovat informace o úředních 
kontrolách a jejich výsledcích. Příslušné 
orgány by také měly mít za určitých 
podmínek právo zveřejnit nebo zpřístupnit 
informace o ratingu jednotlivých 
provozovatelů na základě výsledku 
úředních kontrol.

donucovacích opatření zajišťují, aby byly 
důsledně zachovány a chráněny vysoké 
normy ochrany stanovené právními 
předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce a aby byl soulad s 
takovými pravidly prostřednictvím 
úředních kontrol zajištěn v rámci celého 
zemědělsko-potravinového řetězce.
Příslušné orgány by se proto měly 
provozovatelům i široké veřejnosti 
odpovídat za efektivnost a účinnost 
úředních kontrol, které provádějí. Měly by 
poskytnout přístup k informacím týkajícím 
se organizace a provádění úředních kontrol 
a jiných úředních činností a pravidelně 
zveřejňovat informace o úředních 
kontrolách a jejich výsledcích. Příslušné 
orgány by také měly za určitých podmínek 
zveřejnit nebo zpřístupnit informace o 
ratingu jednotlivých provozovatelů na 
základě výsledku úředních kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) V zájmu usnadnění identifikace 
případů nesouladu a racionalizace 
přijímání nápravných opatření ze strany 
provozovatele by měl být výsledek 
úředních kontrol zaznamenán ve zprávě, 
jejíž kopie by měla být poskytnuta 
provozovateli. Jestliže úřední kontroly 
vyžadují trvalou nebo pravidelnou 
přítomnost pracovníků příslušných orgánů 
k monitorování činností provozovatele, 
byla by zpráva o jednotlivých inspekcích 
nebo návštěvách v prostorách 
provozovatele nepřiměřená. V takových 

(34) V zájmu usnadnění identifikace 
případů nesouladu a racionalizace 
přijímání nápravných opatření ze strany 
provozovatele by měl být výsledek 
jednotlivých úředních kontrol zaznamenán 
ve zprávě, do níž jsou zanášeny případy 
porušení platných předpisů. Tato zpráva 
je rovněž poskytnuta provozovateli. 
Jestliže úřední kontroly vyžadují trvalou 
nebo pravidelnou přítomnost pracovníků 
příslušných orgánů k monitorování činností 
provozovatele, byla by zpráva o 
jednotlivých inspekcích nebo návštěvách v 



AM\1013302CS.doc 21/121 PE526.075v01-00

CS

případech by měly být zprávy 
připravovány s takovou četností, která 
zajistí, že budou příslušné orgány a 
provozovatel pravidelně informováni o 
úrovni souladu a okamžitě jim budou 
oznámeny jakékoli zjištěné nedostatky.

prostorách provozovatele nepřiměřená. V 
takových případech by měly být zprávy 
připravovány s takovou četností, která 
zajistí, že budou příslušné orgány a 
provozovatel pravidelně informováni o 
úrovni souladu a okamžitě jim budou 
oznámeny jakékoli zjištěné nedostatky. 
Dále by se zaznamenáváním výsledků 
úředních kontrol na stanovištích hraniční 
kontroly do jednoho společného 
zdravotního vstupního dokladu měla 
dostatečně snížit administrativní zátěž.

Or. de

Odůvodnění

Celkový počet kontrol a jejich výsledky budou zveřejněny v souladu s článkem 10 návrhu 
Komise, a tato statistika tudíž obsahuje informace o kontrolách bez nesrovnalostí. V tomto 
případě by další zpráva neměla být nutná.

Pozměňovací návrh 82
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Toto nařízení zavádí jednotný právní 
rámec pro organizaci úředních kontrol za 
účelem ověření souladu s pravidly 
týkajícími se zemědělsko-potravinového 
řetězce ve všech oblastech, na které se tato 
pravidla vztahují. V některých z uvedených 
oblastí právní předpisy Unie stanoví 
podrobné požadavky, které mají být 
splněny, což vyžaduje zvláštní dovednosti 
a zvláštní prostředky pro provádění 
úředních kontrol. Aby se zamezilo 
rozdílnosti postupů prosazování právních 
předpisů, která by mohla vést k nerovné 
ochraně lidského zdraví, zdraví zvířat a 
rostlin a dobrých životních podmínek 
zvířat a v případě geneticky 

(36) Toto nařízení zavádí právní rámec pro 
organizaci úředních kontrol za účelem 
ověření souladu s pravidly týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce ve 
všech oblastech, na které se tato pravidla 
vztahují. V některých z uvedených oblastí 
právní předpisy Unie stanoví podrobné 
požadavky, které mají být splněny, což 
vyžaduje zvláštní dovednosti a zvláštní 
prostředky pro provádění úředních kontrol. 
Aby se zamezilo rozdílnosti postupů 
prosazování právních předpisů, která by 
mohla vést k nerovné ochraně lidského 
zdraví, zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat a narušovat fungování 
vnitřního trhu se zvířaty a zbožím, které 
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modifikovaných organismů (GMO) a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí, a narušovat fungování vnitřního 
trhu se zvířaty a zbožím, které spadají do 
oblasti působnosti tohoto nařízení, a 
hospodářskou soutěž, měla by mít Komise 
možnost pravidla stanovená tímto 
nařízením doplnit, a to prostřednictvím 
přijetí zvláštních pravidel pro úřední 
kontroly, která zohlední potřeby kontrol v 
uvedených oblastech. Zejména by taková 
pravidla měla stanovit zvláštní požadavky 
na provádění úředních kontrol a minimální 
četnost takových kontrol, zvláštní nebo 
dodatečná opatření k těm, která jsou 
stanovena v tomto nařízení, které by 
příslušné orgány měly přijmout v 
případech nesouladu, zvláštní odpovědnost 
a úkoly příslušných orgánů vedle těch, 
které jsou stanoveny v tomto nařízení, a 
zvláštní kritéria pro zahájení mechanismů 
správní pomoci stanovené v tomto 
nařízení. V dalších případech se taková 
dodatečná pravidla mohou stát nezbytnými 
k zajištění podrobnějšího rámce pro 
provádění úředních kontrol u potravin a 
krmiv, pokud se objeví nové informace o 
rizicích pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat, nebo v případě GMO a přípravků 
na ochranu rostlin pro životní prostředí,
neboť pokud by v případě neexistence 
společných specifikací pro provádění 
úředních kontrol v členských státech 
kontroly nezajistily očekávanou úroveň 
ochrany před těmito riziky, jak stanoví 
právní předpisy Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce.

spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, a hospodářskou soutěž, měla by 
mít Komise možnost pravidla stanovená 
tímto nařízením doplnit, a to 
prostřednictvím přijetí zvláštních pravidel 
pro úřední kontroly, která zohlední potřeby 
kontrol v uvedených oblastech. Zejména 
by taková pravidla měla stanovit zvláštní 
požadavky na provádění úředních kontrol a 
minimální četnost takových kontrol, 
zvláštní nebo dodatečná opatření k těm, 
která jsou stanovena v tomto nařízení, které 
by příslušné orgány měly přijmout v 
případech nesouladu, zvláštní odpovědnost 
a úkoly příslušných orgánů vedle těch, 
které jsou stanoveny v tomto nařízení, a 
zvláštní kritéria pro zahájení mechanismů 
správní pomoci stanovené v tomto 
nařízení. V dalších případech se taková 
dodatečná pravidla mohou stát nezbytnými 
k zajištění podrobnějšího rámce pro 
provádění úředních kontrol u potravin a 
krmiv, pokud se objeví nové informace o 
rizicích pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat, neboť pokud by v případě 
neexistence společných specifikací pro 
provádění úředních kontrol v členských 
státech kontroly nezajistily očekávanou 
úroveň ochrany před těmito riziky, jak 
stanoví právní předpisy Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý legislativní text.)

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.
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Pozměňovací návrh 83
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Příslušné orgány by měly mít možnost 
přenést některé ze svých úkolů na jiné 
subjekty. Měly by být stanoveny vhodné 
podmínky, které zajistí zachování 
nestrannosti, kvality a jednotnosti úředních 
kontrol a jiných úředních činnosti. 
Pověřený subjekt by zejména měl být 
akreditován podle normy ISO pro 
provádění inspekcí.

(37) Příslušné orgány by měly mít možnost 
přenést některé ze svých úkolů na jiné 
veřejné subjekty. Měly by být stanoveny 
vhodné podmínky, které zajistí zachování 
nestrannosti, kvality a jednotnosti úředních 
kontrol a jiných úředních činnosti. 
Pověřený subjekt by zejména měl být 
akreditován podle normy ISO pro 
provádění inspekcí, nemělo by u něj 
docházet ke střetu zájmů a měl by být 
nezávislý na provozovatelích působících v 
zemědělsko-potravinovém řetězci.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby u osob, které provádí úřední kontroly, nevznikal střet zájmů ve vztahu k 
provozovatelům, na něž se vztahují úředních kontroly nebo jiné úřední činnosti. Členské státy 
by proto měly zajistit, aby příslušné orgány a jiné pověřené subjekty, které provádí úřední 
kontroly, byly zcela nezávislé na provozovatelích působících v zemědělsko-potravinovém 
řetězci.

Pozměňovací návrh 84
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) V zájmu zajištění spolehlivosti a 
jednotnosti úředních kontrol a jiných 
úředních činností v celé Unii by měly 
metody použité k odběru vzorků, 

(38) V zájmu zajištění spolehlivosti a 
jednotnosti úředních kontrol a jiných 
úředních činností v celé Unii by měly 
metody použité k odběru vzorků, 
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laboratorním analýzám, testům a 
diagnostice splňovat nejmodernější 
vědecké normy a zvláštní analytické, 
testovací a diagnostické potřeby 
příslušných laboratoři a zajistit solidní a 
spolehlivé analytické, testovací a 
diagnostické výsledky. Měla by být 
stanovena jasná pravidla pro volbu metody, 
která má být použita v případě, že se 
takových metod nabízí vícero z více zdrojů 
(např. Mezinárodní organizace pro 
normalizaci (ISO), Evropská a 
středozemní organizace pro ochranu 
rostlin (EPPO), Mezinárodní úmluva o 
ochraně rostlin (IPPC), Světová 
organizace pro zdraví zvířat (OIE), 
referenční laboratoře EU a národní 
referenční laboratoře nebo vnitrostátní 
pravidla).

laboratorním analýzám, testům a 
diagnostice splňovat nejmodernější 
vědecké normy a zvláštní analytické, 
testovací a diagnostické potřeby 
příslušných laboratoři a zajistit solidní a 
spolehlivé analytické, testovací a 
diagnostické výsledky. Měla by být 
stanovena jasná pravidla pro volbu metody, 
která má být použita v případě, že se 
takových metod nabízí vícero z více zdrojů 
(např. Mezinárodní organizace pro 
normalizaci (ISO), Světová organizace pro 
zdraví zvířat (OIE), referenční laboratoře 
EU a národní referenční laboratoře nebo 
vnitrostátní pravidla).

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 85
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Provozovatelé, na jejichž zvířata nebo 
zboží se v rámci EU vztahuje odběr 
vzorků, analýzy, testy nebo diagnostika, by 
měli mít právo požádat o stanovisko 
druhého znalce, které by mělo zahrnovat 
odběr druhého vzorku pro účely kontrolní 
analýzy, kontrolního testu nebo 
diagnostiky, pokud není takový druhý 
odběr vzorku technicky nemožný nebo 
nevýznamný. O takový případ by šlo 

(39) Provozovatelé, na jejichž zvířata nebo 
zboží se v rámci EU vztahuje odběr
vzorků, analýzy, testy nebo diagnostika, by 
měli mít právo požádat o stanovisko 
druhého znalce, které by mělo zahrnovat 
odběr druhého vzorku pro účely kontrolní 
analýzy, kontrolního testu nebo 
diagnostiky, pokud není takový druhý 
odběr vzorku technicky nemožný nebo 
nevýznamný. O takový případ by šlo 
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zejména v situacích, kdy je výskyt 
nebezpečí u zvířat nebo zboží obzvláště 
nízký, nebylo pokud by jeho šíření bylo 
obzvláště sporadické a nepravidelné. 
Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin z 
tohoto důvodu odmítá využívání 
kontrolních vzorků pro posouzení 
přítomnosti karanténních organismů u 
rostlin nebo rostlinných produktů.

zejména v situacích, kdy je výskyt 
nebezpečí u zvířat nebo zboží obzvláště 
nízký, nebo pokud by jeho šíření bylo 
obzvláště sporadické a nepravidelné.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 86
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V zájmu zajištění pružnosti a 
přiměřenosti přístupu, zejména v případě 
laboratoří pro zdraví zvířat nebo rostlin, je 
třeba stanovit přijetí odchylek, jejichž 
cílem je umožnit, aby určité laboratoře 
nemusely být akreditovány pro všechny 
metody, které používají. Navíc nemusí být 
akreditace laboratoře pro všechny metody, 
které by jako úřední laboratoř měla 
používat, okamžitě k dispozici v některých 
případech, kdy by měly být použity nové 
nebo nedávno upravené metody, a v 
případech nově vyskytnuvších se rizik 
nebo v mimořádných situacích. Za určitých 
podmínek by proto mělo být úředním 
laboratořím dovoleno provádět analýzy, 
testy a diagnostiku pro příslušné orgány 
dříve, než získají příslušnou akreditaci.

(43) V zájmu zajištění pružnosti a 
přiměřenosti přístupu, zejména v případě 
laboratoří pro zdraví zvířat, je třeba 
stanovit přijetí odchylek, jejichž cílem je 
umožnit, aby určité laboratoře nemusely 
být akreditovány pro všechny metody, 
které používají. Navíc nemusí být 
akreditace laboratoře pro všechny metody, 
které by jako úřední laboratoř měla 
používat, okamžitě k dispozici v některých 
případech, kdy by měly být použity nové 
nebo nedávno upravené metody, a v 
případech nově vyskytnuvších se rizik 
nebo v mimořádných situacích. Za určitých 
podmínek by proto mělo být úředním 
laboratořím dovoleno provádět analýzy, 
testy a diagnostiku pro příslušné orgány 
dříve, než získají příslušnou akreditaci.

Or. de
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Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 87
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Vzhledem k rizikům pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat a rostlin, dobré životní 
podmínky zvířat nebo pro životní 
prostředí, která mohou některá zvířata 
nebo zboží představovat, by tato zvířata a 
zboží měly být předmětem zvláštních 
úředních kontrol, které se provedou při 
jejich vstupu na území Unie. Stávající 
pravidla Unie vyžadují provádění úředních 
kontrol na hranicích Unie, aby se ověřilo, 
že jsou splněny normy v oblasti lidského 
zdraví, zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, které se vztahují na 
zvířata a produkty živočišného původu, 
zárodečné produkty a vedlejší produkty 
živočišného původu, a že rostliny a 
rostlinné produkty splňují fytosanitární 
požadavky. Zesílené kontroly na vstupu do 
Unie se také provádějí u určitého dalšího 
zboží, pokud je to odůvodněno novými 
nebo již známými riziky. Zvláštnosti 
takových kontrol, na které se v současnosti 
vztahují ustanovení směrnice Rady 
97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou 
se stanoví základní pravidla pro veterinární 
kontroly produktů ze třetích zemí 
dovážených do Společenství1, a směrnice 
Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 
1991, kterou se stanoví zásady organizace 
veterinárních kontrol zvířat dovážených do 
Společenství ze třetích zemí a kterou se 
mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 

(45) Vzhledem k rizikům pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat a dobré životní podmínky 
zvířat, která mohou některá zvířata nebo 
zboží představovat, by tato zvířata a zboží 
měly být předmětem zvláštních úředních 
kontrol, které se provedou při jejich vstupu 
na území Unie. Stávající pravidla Unie 
vyžadují provádění úředních kontrol na 
hranicích Unie, aby se ověřilo, že jsou 
splněny normy v oblasti lidského zdraví, 
zdraví zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat, které se vztahují na zvířata a 
produkty živočišného původu, zárodečné 
produkty a vedlejší produkty živočišného 
původu. Zesílené kontroly na vstupu do 
Unie se také provádějí u určitého dalšího 
zboží, pokud je to odůvodněno novými 
nebo již známými riziky. Zvláštnosti 
takových kontrol, na které se v současnosti 
vztahují ustanovení směrnice Rady 
97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou 
se stanoví základní pravidla pro veterinární 
kontroly produktů ze třetích zemí 
dovážených do Společenství3, a směrnice 
Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 
1991, kterou se stanoví zásady organizace 
veterinárních kontrol zvířat dovážených do 
Společenství ze třetích zemí a kterou se 
mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 
90/675/EHS4, směrnice Rady 2000/29/ES a 
nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým 
se provádí nařízení Evropského parlamentu 

                                               
1 Úř. věst L 24, 30.1.1998, s. 9.
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90/675/EHS1, směrnice Rady 2000/29/ES a 
nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým 
se provádí nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 882/2004 , pokud jde o 
zesílené úřední kontroly dovozu některých 
krmiv a potravin jiného než živočišného 
původu, a kterým se mění rozhodnutí 
2006/504/ES2, by měly být stanoveny i v 
tomto nařízení.

a Rady (ES) č. 882/2004 , pokud jde o 
zesílené úřední kontroly dovozu některých 
krmiv a potravin jiného než živočišného 
původu, a kterým se mění rozhodnutí 
2006/504/ES5, by měly být stanoveny i v 
tomto nařízení.

__________________ __________________
18 Úř. věst L 24, 30.1.1998, s. 9. 18 Úř. věst L 24, 30.1.1998, s. 9.
19 Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. 19 Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.
20 Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11. 20 Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 88
Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Členské státy by měly být povinny 
zajistit, že budou vždy k dispozici 
dostatečné finanční prostředky na náležité 
pracovníky a vybavení příslušných orgánů 
provádějících úřední kontroly a jiné úřední 
činnosti. Provozovatelé sice primárně 
odpovídají za to, že jsou jejich činnosti v 
souladu s pravidly Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce, systém 

(54) Členské státy by měly být povinny 
zajistit, že budou vždy k dispozici 
dostatečné finanční prostředky na náležité 
pracovníky a vybavení příslušných orgánů 
provádějících úřední kontroly a jiné úřední 
činnosti. Provozovatelé sice primárně 
odpovídají za to, že jsou jejich činnosti v 
souladu s pravidly Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce, systém 

                                                                                                                                                  
3 Úř. věst L 24, 30.1.1998, s. 9.
4 Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.
1 Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.
2 Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.
5 Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.
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kontrol, který si za tímto účelem sami 
zavedou, je ale zapotřebí doplnit zvláštním 
systémem úředních kontrol, který spravuje 
každý členský stát v zájmu zajištění 
efektivního dohledu nad trhem v rámci 
celého zemědělsko-potravinového řetězce. 
Takový systém je ze své podstaty složitý a 
finančně náročný. Proto by se by se měl 
zajistit stabilní přísun prostředků na úřední 
kontroly, na to úrovni odpovídající 
potřebám prosazování v kterémkoli daném 
okamžiku. V zájmu snížení závislosti 
systému úředních kontrol na veřejných 
financích by příslušné orgány měly 
vybírat poplatky na pokrytí nákladů, které 
vzniknou při provádění úředních kontrol 
u některých provozovatelů a některých 
aktivit, kde právní předpisy Unie týkající 
se zemědělsko-potravinového řetězce 
vyžadují registraci nebo schválení v 
souladu s právními předpisy Unie o 
hygieně potravin a krmiv nebo pravidly 
pro zdraví rostlin a rozmnožovací materiál 
a rostlin. Od provozovatelů by měly být 
rovněž vybírány poplatky na vyrovnání 
nákladů na úřední kontroly prováděné za 
účelem vydání úředního osvědčení nebo 
potvrzení a nákladů na úřední kontroly 
prováděné příslušnými orgány na 
stanovištích hraniční kontroly.

kontrol, který si za tímto účelem sami 
zavedou, je ale zapotřebí doplnit zvláštním 
systémem úředních kontrol, který spravuje 
každý členský stát v zájmu zajištění 
efektivního dohledu nad trhem v rámci 
celého zemědělsko-potravinového řetězce. 
Takový systém je ze své podstaty složitý a 
finančně náročný. Proto by se měl zajistit 
stabilní přísun prostředků na úřední 
kontroly, na to úrovni odpovídající 
potřebám prosazování v kterémkoli daném 
okamžiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Členské státy by měly být povinny 
zajistit, že budou vždy k dispozici 
dostatečné finanční prostředky na náležité 
pracovníky a vybavení příslušných orgánů 
provádějících úřední kontroly a jiné úřední 

(54) Členské státy by měly být povinny 
zajistit, že budou vždy k dispozici 
dostatečné finanční prostředky na náležité 
pracovníky a vybavení příslušných orgánů 
provádějících úřední kontroly a jiné úřední 
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činnosti. Provozovatelé sice primárně 
odpovídají za to, že jsou jejich činnosti v 
souladu s pravidly Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce, systém 
kontrol, který si za tímto účelem sami 
zavedou, je ale zapotřebí doplnit zvláštním 
systémem úředních kontrol, který spravuje 
každý členský stát v zájmu zajištění 
efektivního dohledu nad trhem v rámci 
celého zemědělsko-potravinového řetězce. 
Takový systém je ze své podstaty složitý a 
finančně náročný. Proto by se by se měl 
zajistit stabilní přísun prostředků na úřední 
kontroly, na to úrovni odpovídající 
potřebám prosazování v kterémkoli daném 
okamžiku. V zájmu snížení závislosti 
systému úředních kontrol na veřejných 
financích by příslušné orgány měly vybírat 
poplatky na pokrytí nákladů, které 
vzniknou při provádění úředních kontrol u 
některých provozovatelů a některých 
aktivit, kde právní předpisy Unie týkající
se zemědělsko-potravinového řetězce 
vyžadují registraci nebo schválení v 
souladu s právními předpisy Unie o 
hygieně potravin a krmiv nebo pravidly 
pro zdraví rostlin a rozmnožovací materiál 
a rostlin. Od provozovatelů by měly být 
rovněž vybírány poplatky na vyrovnání 
nákladů na úřední kontroly prováděné za 
účelem vydání úředního osvědčení nebo 
potvrzení a nákladů na úřední kontroly 
prováděné příslušnými orgány na 
stanovištích hraniční kontroly.

činnosti. Provozovatelé sice primárně 
odpovídají za to, že jsou jejich činnosti v 
souladu s pravidly Unie týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce, systém 
kontrol, který si za tímto účelem sami 
zavedou, je ale zapotřebí doplnit zvláštním 
systémem úředních kontrol, který spravuje 
každý členský stát v zájmu zajištění 
efektivního dohledu nad trhem v rámci 
celého zemědělsko-potravinového řetězce. 
Takový systém je ze své podstaty složitý a 
finančně náročný. Proto by se měl zajistit 
stabilní přísun prostředků na úřední 
kontroly, na to úrovni odpovídající 
potřebám prosazování v kterémkoli daném 
okamžiku. V zájmu snížení závislosti 
systému úředních kontrol na veřejných 
financích by příslušné orgány měly mít 
možnost vybírat poplatky nebo příspěvky 
na pokrytí nákladů, které vzniknou při 
provádění úředních kontrol u některých 
provozovatelů a některých aktivit 
v souvislosti s právními předpisy Unie 
týkajícími se zemědělsko-potravinového 
řetězce v souladu s právními předpisy Unie 
o hygieně potravin a krmiv. Od 
provozovatelů by měly být rovněž 
vybírány poplatky nebo příspěvky na 
vyrovnání nákladů na úřední kontroly 
prováděné za účelem vydání úředního 
osvědčení nebo potvrzení a nákladů na 
úřední kontroly prováděné příslušnými 
orgány na stanovištích hraniční kontroly.

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení návrhu na změnu kapitoly VI o financování úředních kontrol.

Pozměňovací návrh 90
Horst Schnellhardt
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Poplatky by měly pokrývat, ale nikoli 
převyšovat náklady vynaložené 
příslušnými orgány na provedení úředních 
kontrol. Tyto náklady by měly být 
vypočítány na základě každé jednotlivé 
úřední kontroly nebo na základě všech
úředních kontrol provedených za dané 
období. V případě, že se poplatky 
uplatňují na základě skutečných nákladů 
jednotlivých úředních kontrol,
provozovatelé s dobrým záznamem o 
souladu by měli být celkově méně 
zpoplatněni (vzhledem k tomu, že jsou u 
nich úřední kontroly méně časté) než 
provozovatelé, kteří soulad neudržují. V 
zájmu podpory souladu s právními 
předpisy Unie u všech provozovatelů bez 
ohledu na metodu (vycházející ze 
skutečných nákladů nebo paušální sazby), 
kterou členské státy pro výpočet poplatků 
zvolí, by se výpočet poplatků na základě 
celkových nákladů vzniklých příslušným 
orgánům v průběhu určitého období a 
jejich účtování všem provozovatelům bez 
ohledu na to, zda jsou v referenčním 
období předmětem úřední kontroly či 
nikoli, měl provádět tak, aby byli 
odměněni provozovatelé s trvale dobrým 
záznamem o souladu s právními předpisy 
Unie týkajícími se potravinového řetězce.

(55) Poplatky nebo příspěvky by měly 
pokrývat, ale nikoli převyšovat náklady 
vynaložené příslušnými orgány na 
provedení úředních kontrol. Tyto náklady 
by měly být vypočítány na základě
úředních kontrol provedených za dané 
období. Provozovatelé s dobrým 
záznamem o souladu by měli být celkově 
méně zpoplatněni (vzhledem k tomu, že 
jsou u nich úřední kontroly méně časté) než 
provozovatelé, kteří soulad neudržují. V 
zájmu podpory souladu s právními 
předpisy Unie u všech provozovatelů bez 
ohledu na metodu financování, kterou 
členské státy zvolí, by výpočet poplatků 
nebo příspěvků mohl být navržen tak, aby 
byli odměněni provozovatelé s trvale 
dobrým záznamem o souladu s právními 
předpisy. Při stanovování poplatků nebo 
příspěvků by měly členské státy u 
dotčeného provozovatele zohlednit 
konkrétní stav rizikových faktorů, 
výrobních a zpracovatelských metod a 
zeměpisné polohy.

Or. de

Odůvodnění

Přizpůsobení návrhu na změnu kapitoly VI o financování úředních kontrol.

Pozměňovací návrh 91
Julie Girling
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Přímá nebo nepřímá náhrada 
poplatků vybíraných příslušnými orgány 
by měla být zakázána, neboť by to 
znevýhodňovalo provozovatele, na které se 
náhrada nevztahuje a potenciálně to 
narušovalo hospodářskou soutěž. Aby 
však byla poskytnuta podpora 
mikropodnikům, měly by být tyto od platby 
poplatků vybíraných v souladu s tímto 
nařízením osvobozeny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Přímá nebo nepřímá náhrada poplatků 
vybíraných příslušnými orgány by měla být 
zakázána, neboť by to znevýhodňovalo 
provozovatele, na které se náhrada 
nevztahuje a potenciálně to narušovalo 
hospodářskou soutěž. Aby však byla 
poskytnuta podpora mikropodnikům, měly 
by být tyto od platby poplatků vybíraných 
v souladu s tímto nařízením osvobozeny.

(56) Přímá nebo nepřímá náhrada poplatků
vybíraných příslušnými orgány by měla být 
zakázána, neboť by to znevýhodňovalo 
provozovatele, na které se náhrada 
nevztahuje a potenciálně to narušovalo 
hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Přímá nebo nepřímá náhrada poplatků 
vybíraných příslušnými orgány by měla být 
zakázána, neboť by to znevýhodňovalo 
provozovatele, na které se náhrada 
nevztahuje a potenciálně to narušovalo 
hospodářskou soutěž. Aby však byla 
poskytnuta podpora mikropodnikům, měly 
by být tyto od platby poplatků vybíraných 
v souladu s tímto nařízením osvobozeny.

(56) Přímá nebo nepřímá náhrada poplatků 
vybíraných příslušnými orgány by měla být 
zakázána, neboť by to znevýhodňovalo 
provozovatele, na které se náhrada 
nevztahuje a potenciálně to narušovalo 
hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Přímá nebo nepřímá náhrada poplatků 
vybíraných příslušnými orgány by měla být 
zakázána, neboť by to znevýhodňovalo 
provozovatele, na které se náhrada 
nevztahuje a potenciálně to narušovalo 
hospodářskou soutěž. Aby však byla 
poskytnuta podpora mikropodnikům, měly 
by být tyto od platby poplatků vybíraných 
v souladu s tímto nařízením osvobozeny.

(56) Přímá nebo nepřímá náhrada poplatků 
vybíraných příslušnými orgány by měla být 
zakázána, neboť by to znevýhodňovalo 
provozovatele, na které se náhrada 
nevztahuje a potenciálně to narušovalo 
hospodářskou soutěž. Aby však byla 
poskytnuta podpora mikropodnikům, měly 
by být tyto od platby poplatků vybíraných 
v souladu s tímto nařízením osvobozeny. 
Pokud by však tito provozovatelé byli 
určováni podle ročního příjmu v eurech, v 
některých členských státech by to 
způsobilo značný nárůst počtu osvobození 
od poplatků a v nejchudších členských 
státech by to mohlo pro vnitrostátní 
orgány znamenat další finanční zátěž. 
Proto by kritéria pro osvobození 
mikropodniků od poplatků měl na svém 
území určit každý členský stát.

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Marusya Lyubcheva

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
by měly vycházet z analytických, 
testovacích a diagnostických metod, které 
splňují nejmodernější vědecké normy a 
nabízejí v celé Unii solidní, spolehlivé a 
srovnatelné výsledky. Metody používané 
úředními laboratořemi, jakož i kvalita a 
jednotnost jimi získaných analytických, 
testovacích a diagnostických údajů by se 
proto měly postupně zlepšovat. Za tímto 
účelem by Komise měla mít možnost určit 
a využít odborné pomoci referenčních 
laboratoří Evropské unie ve všech 
uvedených oblastech potravinového 
řetězce, které vyžadují přesné a spolehlivé 
analytické, testovací a diagnostické 
výsledky. Referenční laboratoře Evropské 
unie by měly zejména zajistit, aby byly 
národním referenčním laboratořím a 
úředním laboratořím poskytnuty 
aktualizované informace o dostupných 
metodách, a také by měly organizovat 
mezilaboratorní porovnávací testy nebo se 
jich aktivně účastnit a nabízet školení pro
národní referenční laboratoře nebo 
úřední laboratoře.

(60) Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
by měly vycházet z analytických, 
testovacích a diagnostických metod, které 
splňují nejmodernější vědecké normy a 
nabízejí v celé Unii solidní, spolehlivé a 
srovnatelné výsledky. Metody používané 
úředními laboratořemi, jakož i kvalita a 
jednotnost jimi získaných analytických, 
testovacích a diagnostických údajů by se 
proto měly postupně zlepšovat. Za tímto 
účelem by Komise měla mít možnost ve 
všech uvedených oblastech potravinového 
řetězce, které vyžadují provedení přesných
a spolehlivých analýz pro testování a 
diagnostiku, určit referenční laboratoře 
Evropské unie a případně využít jejich 
doporučení. Referenční laboratoře 
Evropské unie by měly zejména zajistit, 
aby byly národním referenčním 
laboratořím, které jsou akreditovány v 
souladu s evropskými normami, a úředním 
laboratořím poskytnuty aktualizované 
informace, infrastruktura a technické 
vybavení pro dostupné metody, a také by 
měly organizovat mezilaboratorní 
porovnávací testy nebo se jich aktivně 
účastnit a nabízet školení zaměřené na 
sbližování metod a jednotný výklad 
výsledků referenčních laboratoří nebo 
úředních laboratoří.

Or. bg

Pozměňovací návrh 96
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
by měly vycházet z analytických, 
testovacích a diagnostických metod, které 
splňují nejmodernější vědecké normy a 
nabízejí v celé Unii solidní, spolehlivé a 
srovnatelné výsledky. Metody používané 
úředními laboratořemi, jakož i kvalita a 
jednotnost jimi získaných analytických, 
testovacích a diagnostických údajů by se 
proto měly postupně zlepšovat. Za tímto 
účelem by Komise měla mít možnost určit 
a využít odborné pomoci referenčních 
laboratoří Evropské unie ve všech 
uvedených oblastech potravinového 
řetězce, které vyžadují přesné a spolehlivé 
analytické, testovací a diagnostické 
výsledky. Referenční laboratoře Evropské 
unie by měly zejména zajistit, aby byly 
národním referenčním laboratořím a 
úředním laboratořím poskytnuty 
aktualizované informace o dostupných 
metodách, a také by měly organizovat 
mezilaboratorní porovnávací testy nebo se 
jich aktivně účastnit a nabízet školení pro 
národní referenční laboratoře nebo úřední 
laboratoře.

(60) Úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
by měly vycházet z analytických, 
testovacích a diagnostických metod, které 
splňují nejmodernější vědecké normy a 
nabízejí v celé Unii solidní, spolehlivé a 
srovnatelné výsledky. Metody používané 
úředními laboratořemi, jakož i kvalita a 
jednotnost jimi získaných analytických, 
testovacích a diagnostických údajů by se 
proto měly postupně zlepšovat. Za tímto 
účelem by Komise měla mít možnost určit 
a využít odborné pomoci referenčních 
laboratoří Evropské unie ve všech 
uvedených oblastech potravinového 
řetězce, které vyžadují přesné a spolehlivé 
analytické, testovací a diagnostické 
výsledky. Referenční laboratoře Evropské 
unie by měly zejména zajistit, aby byly 
národním referenčním laboratořím a 
úředním laboratořím poskytnuty 
aktualizované informace o dostupných 
metodách, a také by měly organizovat 
mezilaboratorní porovnávací testy nebo se 
jich aktivně účastnit a nabízet školení pro 
národní referenční laboratoře nebo úřední 
laboratoře. Úkoly jsou na úřední 
laboratoře Evropské unie přeneseny, 
zjistí-li Komise, že pro provedení činností 
nemá k dispozici dostatečné vědecké a 
technické odborné znalosti a že tyto 
činnosti lze přenést na úřední laboratoře 
Evropské unie. Výběr úředních laboratoří 
Evropské unie proběhne ve veřejném 
výběrovém řízení.

Or. it

Odůvodnění

Evropská komise má k dispozici výzkumná centra, jako je například Společné výzkumné 
středisko, která mohou významným způsobem ovlivnit určování metod analýzy a 
diagnostických testů využívaných při úředních kontrolách. Kvůli požadavku spolufinancování 
referenčních laboratoří členskými státy se snížil počet uchazečů. Má-li být dosaženo 
optimalizace evropských zdrojů, lze úředních laboratoří EU využít pouze v případě, že v 
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rámci Komise nejsou k dispozici odpovídající odborné znalosti.

Pozměňovací návrh 97
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60a) Ustanovení čl. 32 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 1829/2003, pokud jde o referenční 
laboratoř Evropské unie pro geneticky 
modifikované potraviny a krmiva, a čl. 21 
odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/200, pokud 
jde o referenční laboratoř Evropské unie 
pro doplňkové látky v krmivech, svěřují 
těmto referenčním laboratořím zvláštní 
úkoly v rámci postupu udělování povolení 
pro geneticky modifikované potraviny 
nebo krmiva nebo pro doplňkové látky 
v krmivech, které se týkají zejména 
ověřování, posuzování a validace metody 
detekce nebo analýzy navrhované 
žadatelem. Ze zkušeností vyplývá, že 
vědomosti a odborné znalosti při 
ověřování, posuzování a validaci metod 
používaných v rámci postupů udělování 
povolení jsou klíčové, má-li být zajištěn 
kvalitní a prvořadý přínos pro účinnost 
úředních kontrol. Laboratoře určené na 
základě čl. 32 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1829/2003 a čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1831/2003 by proto měly pro účely tohoto 
nařízení působit jako referenční 
laboratoře Evropské unie.

Or. it

Odůvodnění

Oprava pozměňovacího návrhu 3 návrhu zprávy. Jedná se především o odkaz na čl. 21 odst. 1 
namísto čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 Laboratoře určené podle čl. 32 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1829/2003 a čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 musí působit jako 
evropské referenční laboratoře, nikoli jako úřední laboratoře, jak mylně uvádí pozměňovací 
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návrh 3.

Pozměňovací návrh 98
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Pro provádění úředních kontrol a 
jiných úředních činností týkajících se 
produkce a dodávání na trh 
rozmnožovacího materiálu rostlin a v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
by příslušné orgány měly mít přístup k 
aktualizovaným, spolehlivým a sladěným 
technickým údajům, výsledkům výzkumu, 
novým technologiím a odborným 
poznatkům nezbytným pro správné 
uplatňování právních předpisů Unie 
použitelných v uvedených oblastech. Za 
tímto účelem by Komise měla mít možnost 
určit a využít odbornou pomoc 
referenčních středisek Evropské unie pro
rozmnožovací materiál rostlin a dobré 
životní podmínky zvířat.

(61) Pro provádění úředních kontrol a 
jiných úředních činností v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat by příslušné 
orgány měly mít přístup k aktualizovaným, 
spolehlivým a sladěným technickým 
údajům, výsledkům výzkumu, novým 
technologiím a odborným poznatkům 
nezbytným pro správné uplatňování 
právních předpisů Unie použitelných v 
uvedených oblastech. Za tímto účelem by 
Komise měla mít možnost určit a využít 
odbornou pomoc referenčních středisek 
Evropské unie pro dobré životní podmínky 
zvířat.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 99
Marit Paulsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) Pro provádění úředních kontrol a (61) Pro provádění úředních kontrol a 
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jiných úředních činností týkajících se 
produkce a dodávání na trh 
rozmnožovacího materiálu rostlin a v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
by příslušné orgány měly mít přístup k 
aktualizovaným, spolehlivým a sladěným 
technickým údajům, výsledkům výzkumu, 
novým technologiím a odborným 
poznatkům nezbytným pro správné 
uplatňování právních předpisů Unie 
použitelných v uvedených oblastech. Za 
tímto účelem by Komise měla mít možnost 
určit a využít odbornou pomoc 
referenčních středisek Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin a dobré 
životní podmínky zvířat.

jiných úředních činností týkajících se 
produkce a dodávání na trh 
rozmnožovacího materiálu rostlin a v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
by příslušné orgány měly mít přístup k 
aktualizovaným, spolehlivým a sladěným 
technickým údajům, výsledkům výzkumu, 
novým technologiím a odborným 
poznatkům nezbytným pro správné 
uplatňování právních předpisů Unie 
použitelných v uvedených oblastech. Za 
tímto účelem by Komise měla mít možnost 
určit a využít odbornou pomoc 
referenčních středisek Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin a dobré 
životní podmínky zvířat. Struktura 
referenčních středisek pro dobré životní 
podmínky zvířat by měla odrážet 
zkušenosti získané v rámci pilotního 
projektu koordinované evropské sítě pro 
dobré životní podmínky zvířat 
(EUWelNet).

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) V zájmu dosažení cílů tohoto nařízení, 
podpory hladkého fungování vnitřního trhu 
a posílení důvěry spotřebitelů v této oblasti 
by měly být účinně a jednotně sledovány 
případy nesouladu s právními předpisy 
Unie týkajícími se potravinového řetězce, 
které vyžadují donucovací opatření ve více 
než jednom členském státě. Systém včasné 
výměny informací pro potraviny a krmiva 
(RASFF) zřízený článkem 50 nařízení (ES) 
č. 178/2002, který již příslušným orgánům 
umožňuje rychle vyměňovat a šířit 
informace o vážných přímých nebo 

(62) V zájmu dosažení cílů tohoto nařízení, 
podpory hladkého fungování vnitřního trhu 
a posílení důvěry spotřebitelů v této oblasti 
by měly být účinně a jednotně sledovány 
případy nesouladu s právními předpisy 
Unie týkajícími se potravinového řetězce, 
které vyžadují donucovací opatření ve více 
než jednom členském státě. Systém včasné 
výměny informací pro potraviny a krmiva 
(RASFF) zřízený článkem 50 nařízení (ES) 
č. 178/2002, který již příslušným orgánům 
umožňuje rychle vyměňovat a šířit 
informace o vážných přímých nebo 
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nepřímých rizicích pro lidské zdraví, 
pokud jde o potraviny či krmiva, nebo o 
vážných rizicích pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat nebo pro životní prostředí, pokud jde 
o krmiva, s cílem umožnit rychlá opatření, 
která mají být přijata, aby se uvedeným 
rizikům předešlo. Uvedený nástroj sice 
umožňuje včasná opatření ve všech 
dotčených členských státech v případě 
některých závažných rizik v rámci 
potravinového řetězce, nemůže ale sloužit 
za účelem umožnění účinné přeshraniční 
pomoci a spolupráce mezi příslušnými 
orgány k zajištění toho, aby byly účinně 
sledovány případy nesouladu s právními 
předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce, které mají 
přeshraniční rozměr, a to nejen v členském 
státě, kde byl případ nesouladu poprvé 
zjištěn, ale také v členském státě, kde k 
němu došlo. Správní pomoc a spolupráce 
by zejména měly příslušným orgánům 
umožnit sdílení informací a zjišťování, 
prošetřování a účinné a přiměřené řešení 
přeshraničního porušení pravidel týkajících 
se zemědělsko-potravinového řetězce.

nepřímých rizicích pro lidské zdraví, 
pokud jde o potraviny či krmiva, nebo o 
vážných rizicích pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat nebo pro životní prostředí, pokud jde 
o krmiva, nebo o podvodech v oblasti 
potravin, s cílem umožnit rychlá opatření, 
která mají být přijata, aby se uvedeným 
rizikům předešlo. Uvedený nástroj sice 
umožňuje včasná opatření ve všech 
dotčených členských státech v případě 
některých závažných rizik v rámci 
potravinového řetězce, nemůže ale sloužit 
za účelem umožnění účinné přeshraniční 
pomoci a spolupráce mezi příslušnými 
orgány k zajištění toho, aby byly účinně 
sledovány případy nesouladu s právními 
předpisy Unie týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce, které mají 
přeshraniční rozměr, a to nejen v členském 
státě, kde byl případ nesouladu poprvé 
zjištěn, ale také v členském státě, kde k 
němu došlo. Správní pomoc a spolupráce 
by zejména měly příslušným orgánům 
umožnit sdílení informací a zjišťování, 
prošetřování a účinné a přiměřené řešení 
přeshraničního porušení pravidel týkajících 
se zemědělsko-potravinového řetězce.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Po každém členském státu by se mělo 
být požadovat, aby sestavil a pravidelně 
aktualizoval víceletý vnitrostátní plán
kontrol (VVPK) týkající se všech oblastí, 
na něž se vztahují právní předpisy Unie pro 
zemědělsko-potravinový řetězec, a 
obsahující informace o struktuře a 
organizaci jeho systému úředních kontrol. 

(64) Po každém členském státu by se mělo 
požadovat, aby sestavil a pravidelně 
aktualizoval víceleté vnitrostátní plány
kontrol (VVPK) pro každé odvětví a 
každou jednotlivou oblast, na něž se 
vztahují právní předpisy Unie pro 
zemědělsko-potravinový řetězec, a 
obsahující informace o struktuře a 
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Takové VVPK představují nástroj, jehož 
prostřednictvím by měl každý členský stát 
zajistit, že úřední kontroly probíhají na 
základě posouzení rizika a efektivním 
způsobem na celém jejich území a v rámci 
celého zemědělsko-potravinového řetězce, 
v souladu s tímto nařízením.

organizaci jeho systému úředních kontrol. 
Takové VVPK představují nástroj, jehož 
prostřednictvím by měl každý členský stát 
zajistit, že úřední kontroly probíhají na 
základě posouzení rizika a efektivním 
způsobem na celém jejich území a v rámci 
celého zemědělsko-potravinového řetězce, 
v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) Zvířata a zboží ze třetích zemí by 
měly splňovat stejné požadavky, které se 
vztahují na zvířata a zboží z Unie, nebo 
požadavky, které jsou uznány jako 
přinejmenším rovnocenné v souvislosti s 
cíli, které sledují pravidla Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce. Tato 
zásada je zakotvena v článku 11 nařízení 
(ES) č. 178/2002, který stanoví, že 
potraviny a krmivo dovážené do Unie musí 
splňovat odpovídající požadavky 
potravinového práva Unie nebo podmínky, 
které se považují přinejmenším za 
rovnocenné. Zvláštní požadavky na 
uplatňování této zásady jsou stanoveny v 
rámci pravidel Unie týkajících se 
ochranných opatření proti škodlivým 
organismům rostlin, které zakazují 
zavlékat do Unie některé škodlivé 
organismy, které se zde zatím nevyskytují 
(nebo pouze v omezeném rozsahu), 
pravidel Unie, kterými se stanoví 
veterinární požadavky umožňující vstup 
zvířat a některých produktů živočišného 
původu do Unie pouze ze třetích zemí, 
které jsou uvedeny na seznamu zavedeném 
za tímto účelem a pravidel Unie pro 

(68) Zvířata a zboží ze třetích zemí by 
měly splňovat stejné požadavky, které se 
vztahují na zvířata a zboží z Unie, nebo 
požadavky, které jsou uznány jako 
přinejmenším rovnocenné v souvislosti s 
cíli, které sledují pravidla Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce. Tato 
zásada je zakotvena v článku 11 nařízení 
(ES) č. 178/2002, který stanoví, že 
potraviny a krmivo dovážené do Unie musí 
splňovat odpovídající požadavky 
potravinového práva Unie nebo podmínky, 
které se považují přinejmenším za 
rovnocenné. Zvláštní požadavky na 
uplatňování této zásady jsou stanoveny v
rámci pravidel Unie, kterými se stanoví 
veterinární požadavky umožňující vstup 
zvířat a některých produktů živočišného 
původu do Unie pouze ze třetích zemí, 
které jsou uvedeny na seznamu zavedeném 
za tímto účelem a pravidel Unie pro 
organizaci úředních kontrol u produktů 
živočišného původu určených k lidské 
spotřebě, které rovněž požadují vytvoření 
seznamu třetích zemí, z nichž je vstup 
takových produktů do Unie povolen.
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organizaci úředních kontrol u produktů 
živočišného původu určených k lidské 
spotřebě, které rovněž požadují vytvoření 
seznamu třetích zemí, z nichž je vstup 
takových produktů do Unie povolen. 
Pokud jde o rozmnožovací materiál 
rostlin, je zaveden systém rovnocennosti, 
jehož prostřednictvím získají třetí země, ze 
kterých je možné dovážet rozmnožovací 
materiál rostlin, oprávnění a jsou uvedeny 
na seznam.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 103
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) V zájmu zajištění, aby zvířata a zboží 
vstupující do Unie ze třetích zemí 
splňovaly všechny požadavky stanovené v 
právních předpisech Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce nebo 
požadavky považované za rovnocenné, 
kromě požadavků stanovených předpisy 
Unie o ochranných opatřeních proti 
škodlivým organismům rostlin, předpisy 
Unie, kterými se stanoví veterinární 
požadavky, a předpisy Unie, kterými se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro 
potraviny živočišného původu, a aby byly 
splněny požadavky stanovené v právních 
předpisech Unie týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce, pokud jde o 
veterinární a fytosanitární záležitosti, měla 
by mít Komise možnost stanovit podmínky 

(69) V zájmu zajištění, aby zvířata a zboží 
vstupující do Unie ze třetích zemí 
splňovaly všechny požadavky stanovené v 
právních předpisech Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce nebo 
požadavky považované za rovnocenné, 
kromě požadavků stanovených předpisy 
Unie, kterými se stanoví veterinární 
požadavky, a předpisy Unie, kterými se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro 
potraviny živočišného původu, a aby byly 
splněny požadavky stanovené v právních 
předpisech Unie týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce, pokud jde o 
veterinární záležitosti, měla by mít Komise 
možnost stanovit podmínky pro vstup 
zvířat a zboží do Unie, a to v rozsahu 
nezbytném k zajištění, že tato zvířata a 
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pro vstup zvířat a zboží do Unie, a to v 
rozsahu nezbytném k zajištění, že tato 
zvířata a zboží budou splňovat všechny 
příslušné požadavky v rámci právních 
předpisů Unie týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce nebo rovnocenné 
požadavky. Tyto podmínky by se měly 
vztahovat na zvířata nebo zboží nebo 
kategorie zvířat nebo zboží ze všech třetích 
zemí nebo z určitých třetích zemí nebo 
jejich oblastí.

zboží budou splňovat všechny příslušné 
požadavky v rámci právních předpisů Unie 
týkajících se zemědělsko-potravinového 
řetězce nebo rovnocenné požadavky. Tyto 
podmínky by se měly vztahovat na zvířata 
nebo zboží nebo kategorie zvířat nebo 
zboží ze všech třetích zemí nebo z určitých 
třetích zemí nebo jejich oblastí.

Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 104
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) V zájmu provádění efektivních 
úředních kontrol a jiných úředních činností 
je důležité, aby příslušné orgány v 
členských státech, Komise a případně i 
provozovatelé měli možnost rychle a 
účinně sdílet údaje a informace související 
s úředními kontrolami nebo jejich 
výsledky. Prostřednictvím právních 
předpisů Unie bylo zavedeno několik 
informačních systémů spravovaných 
Komisí, které umožňují tyto údaje a 
informace zpracovávat a spravovat 
prostřednictvím celounijních počítačových 
a internetových nástrojů. Systém určený k 
zaznamenávání a sledování výsledků 
úředních kontrol je obchodní řídicí a 
expertní systém (systém TRACES), který 
byl zřízen rozhodnutím Komise 

(73) V zájmu provádění efektivních 
úředních kontrol a jiných úředních činností 
je důležité, aby příslušné orgány v 
členských státech, Komise a případně i 
provozovatelé měli možnost rychle a 
účinně sdílet údaje a informace související 
s úředními kontrolami nebo jejich 
výsledky. Prostřednictvím právních 
předpisů Unie bylo zavedeno několik 
informačních systémů spravovaných 
Komisí, které umožňují tyto údaje a 
informace zpracovávat a spravovat 
prostřednictvím celounijních počítačových 
a internetových nástrojů. Systém určený k 
zaznamenávání a sledování výsledků 
úředních kontrol je obchodní řídicí a 
expertní systém (systém TRACES), který 
byl zřízen rozhodnutím Komise 
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2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o 
vývoji integrovaného počítačového 
veterinárního systému1 a který se v 
současnosti používá pro správu údajů a 
informací o zvířatech a produktech 
živočišného původu a o příslušných 
úředních kontrolách. Uvedený systém by 
měl být modernizován tak, aby jej bylo 
možné použít pro veškeré zboží, u kterého 
právní předpisy Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce stanoví 
zvláštní požadavky nebo úřední kontrolní 
postupy. Rovněž existují specializované 
počítačové systémy pro rychlou výměnu 
informací mezi členskými státy a s Komisí 
ve věci rizik, která mohou vzniknout v 
potravinovém řetězci nebo pro zdraví 
zvířat a rostlin. Článek 50 nařízení (ES) 
č. 178/2002 stanoví systém RASFF, článek 
20 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] systém 
pro ohlašování a podávání zpráv o 
opatřeních týkajících se na seznamu 
uvedených nákaz a článek 97 nařízení 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference 
for the Regulation on protective measures 
against pests of plants] systém pro 
ohlašování a podávání zpráv o přítomnosti 
škodlivých organismů a oznamování 
případů nesouladu. Všechny systémy by 
měly pracovat harmonickým a 
konzistentním způsobem, který bude 
využívat součinnosti mezi různými 
systémy, zabrání duplicitě, zjednoduší 
činnost těchto systémů a zvýší jejich 
efektivnost.

2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o 
vývoji integrovaného počítačového 
veterinárního systému2 a který se v 
současnosti používá pro správu údajů a 
informací o zvířatech a produktech 
živočišného původu a o příslušných 
úředních kontrolách. Uvedený systém by 
měl být modernizován tak, aby jej bylo 
možné použít pro veškeré zboží, u kterého 
právní předpisy Unie týkající se 
zemědělsko-potravinového řetězce stanoví 
zvláštní požadavky nebo úřední kontrolní 
postupy. Rovněž existují specializované 
počítačové systémy pro rychlou výměnu 
informací mezi členskými státy a s Komisí 
ve věci rizik, která mohou vzniknout v 
potravinovém řetězci nebo pro zdraví 
zvířat. Článek 50 nařízení (ES) č. 178/2002 
stanoví systém RASFF a článek 20 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] systém 
pro ohlašování a podávání zpráv o 
opatřeních týkajících se na seznamu 
uvedených nákaz. Všechny systémy by 
měly pracovat harmonickým a 
konzistentním způsobem, který bude 
využívat součinnosti mezi různými 
systémy, zabrání duplicitě, zjednoduší 
činnost těchto systémů a zvýší jejich 
efektivnost.

__________________ __________________
21 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44. 21 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44.

                                               
1 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44.
2 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44.
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Or. de

Odůvodnění

Oblast působnosti není nutné tímto způsobem rozšiřovat díky oddělení odvětvových předpisů v 
oblasti zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 105
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) V zájmu provádění efektivních 
úředních kontrol a jiných úředních činností 
je důležité, aby příslušné orgány v 
členských státech, Komise a případně i 
provozovatelé měli možnost rychle a 
účinně sdílet údaje a informace související 
s úředními kontrolami nebo jejich 
výsledky. Prostřednictvím právních 
předpisů Unie bylo zavedeno několik 
informačních systémů spravovaných 
Komisí, které umožňují tyto údaje a 
informace zpracovávat a spravovat 
prostřednictvím celounijních počítačových 
a internetových nástrojů. Systém určený k 
zaznamenávání a sledování výsledků 
úředních kontrol je obchodní řídicí a 
expertní systém (systém TRACES), který 
byl zřízen rozhodnutím Komise 
2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o 
vývoji integrovaného počítačového 
veterinárního systému1 a který se v 
současnosti používá pro správu údajů a 
informací o zvířatech a produktech 
živočišného původu a o příslušných 
úředních kontrolách. Uvedený systém by 
měl být modernizován tak, aby jej bylo 
možné použít pro veškeré zboží, u kterého
právní předpisy Unie týkající se 

(73) V zájmu provádění efektivních 
úředních kontrol a jiných úředních činností 
je důležité, aby příslušné orgány v 
členských státech, Komise a případně i 
provozovatelé měli možnost rychle a 
účinně sdílet údaje a informace související 
s úředními kontrolami nebo jejich 
výsledky. Prostřednictvím právních 
předpisů Unie bylo zavedeno několik 
informačních systémů spravovaných 
Komisí, které umožňují tyto údaje a 
informace zpracovávat a spravovat 
prostřednictvím celounijních počítačových 
a internetových nástrojů. Systém určený k 
zaznamenávání a sledování výsledků 
úředních kontrol je obchodní řídicí a 
expertní systém (systém TRACES), který 
byl zřízen rozhodnutím Komise 
2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o 
vývoji integrovaného počítačového 
veterinárního systému2 a který se v 
současnosti používá pro správu údajů a 
informací o zvířatech a produktech 
živočišného původu a o příslušných 
úředních kontrolách. Uvedený systém by 
měl být modernizován a přizpůsoben tak, 
aby jej bylo možné použít pro veškeré 
zboží, u kterého právní předpisy Unie 

                                               
1 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44.
2 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44.
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zemědělsko-potravinového řetězce stanoví 
zvláštní požadavky nebo úřední kontrolní 
postupy. Rovněž existují specializované 
počítačové systémy pro rychlou výměnu 
informací mezi členskými státy a s Komisí 
ve věci rizik, která mohou vzniknout v 
potravinovém řetězci nebo pro zdraví 
zvířat a rostlin. Článek 50 nařízení (ES) č. 
178/2002 stanoví systém RASFF, článek 
20 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] systém 
pro ohlašování a podávání zpráv o 
opatřeních týkajících se na seznamu 
uvedených nákaz a článek 97 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] systém pro ohlašování a 
podávání zpráv o přítomnosti škodlivých 
organismů a oznamování případů 
nesouladu. Všechny systémy by měly 
pracovat harmonickým a konzistentním 
způsobem, který bude využívat součinnosti 
mezi různými systémy, zabrání duplicitě, 
zjednoduší činnost těchto systémů a zvýší 
jejich efektivnost.

týkající se zemědělsko-potravinového 
řetězce stanoví zvláštní požadavky nebo 
úřední kontrolní postupy. Rovněž existují 
specializované počítačové systémy pro 
rychlou výměnu informací mezi členskými 
státy a s Komisí ve věci rizik, která mohou 
vzniknout v potravinovém řetězci nebo pro 
zdraví zvířat a rostlin. Článek 50 nařízení 
(ES) č. 178/2002 stanoví systém RASFF, 
článek 20 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number, date, 
title and, in a footnote, the OJ reference for 
the Regulation on animal health] systém 
pro ohlašování a podávání zpráv o 
opatřeních týkajících se na seznamu 
uvedených nákaz a podvodů v oblasti 
potravin a článek 97 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on protective measures against 
pests of plants] systém pro ohlašování a 
podávání zpráv o přítomnosti škodlivých 
organismů a oznamování případů 
nesouladu. Všechny systémy by měly 
pracovat harmonickým a konzistentním 
způsobem, který bude využívat součinnosti
mezi různými systémy, zabrání duplicitě, 
zjednoduší činnost těchto systémů a zvýší 
jejich efektivnost.

__________________ __________________
21 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44. 21 Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 74 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(74a) Má-li být administrativní zátěž 
snížena na minimum a má-li EU a její 
členské státy v obchodních vztazích se 
třetími zeměmi efektivně elektronicky 
komunikovat, je nutné, aby při výměně 
elektronických osvědčení nebo jiných 
elektronických údajů Komise a příslušné 
orgány členských států dodržovaly 
mezinárodní normy pro jazyk, strukturu 
zpráv a výměnné protokoly na základě 
pokynů pro elektronická osvědčení 
vydaných konsorciem World Wide Web 
Consortium (WC3) a používaly formát 
XML (Extensible Markup Language) a 
zabezpečené mechanismy výměn mezi 
příslušnými orgány dle ustanovení centra 
OSN pro usnadňování obchodu a 
elektronický obchod (OSN/CEFACT).

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Porušení pravidel by mělo podléhat 
účinným, odrazujícím a přiměřeným 
sankcím na vnitrostátní úrovni v celé Unii. 
Mají-li být finanční sankce vztahující se na 
případy úmyslného porušení dostatečně 
odrazující, měly by být stanoveny na 
úrovni, která potlačí ekonomické výhody, 
která z takového porušení plyne. Členské 
státy by rovněž měly mít povinnost 
uplatňovat přiměřené trestní nebo správní 
sankce v případě, kdy provozovatelé 
během úřední kontroly nespolupracují.

(77) Porušení pravidel by mělo podléhat 
účinným, odrazujícím a přiměřeným 
sankcím na vnitrostátní úrovni v celé Unii. 
Mají-li být finanční sankce vztahující se na 
případy úmyslného porušení dostatečně 
odrazující, měly by být stanoveny na 
úrovni, která alespoň dvojnásobně převýší
ekonomické výhody plynoucí z tohoto 
porušení. Členské státy by rovněž měly 
mít povinnost uplatňovat přiměřené trestní 
nebo správní sankce v případě, kdy 
provozovatelé během úřední kontroly 
nespolupracují.
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Or. en

Pozměňovací návrh 108
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77a) Je vhodné přihlédnout ke zvláštním 
potřebám rozvojových zemí, především 
těch nejméně rozvinutých, a podporovat je 
v organizaci úředních kontrol na jejich 
území, aby byly schopny splnit podmínky 
pro dovoz zvířat a zboží do EU.

Or. de

Odůvodnění

Odpovídá návrhu článku 128a (novému) a vychází z platných předpisů.

Pozměňovací návrh 109
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(78) Toto nařízení se vztahuje na oblasti, 
které jsou již zahrnuty v některých v 
současnosti platných aktech. Aby 
nedocházelo k duplicitě a aby se zavedl 
jednotný právní rámec, měly by se zrušit a 
pravidly tohoto nařízení nahradit 
následující akty: směrnice Rady 
89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o 
vzájemné pomoci mezi správními orgány 
členských států a jejich spolupráci s 
Komisí k zajištění správného uplatňování 
veterinárních a zootechnických právních 
předpisů23; směrnice Rady 89/662/EHS ze 

(78) Toto nařízení se vztahuje na oblasti, 
které jsou již zahrnuty v některých v 
současnosti platných aktech. Aby 
nedocházelo k duplicitě a aby se zavedl 
jednotný právní rámec, měly by se zrušit a 
pravidly tohoto nařízení nahradit 
následující akty: směrnice Rady 
89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o 
vzájemné pomoci mezi správními orgány 
členských států a jejich spolupráci s 
Komisí k zajištění správného uplatňování 
veterinárních a zootechnických právních 
předpisů23; směrnice Rady 89/662/EHS ze 
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dne 11. prosince 1989 o veterinárních 
kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s 
cílem dotvoření vnitřního trhu24 směrnice 
Rady ze dne 26. června 1990 o 
veterinárních a zootechnických kontrolách 
v obchodu s některými živými zvířaty a 
produkty uvnitř Společenství s cílem 
dotvoření vnitřního trhu25 směrnice Rady 
91/496/EHS; rozhodnutí Rady 92/438/EHS 
ze dne 13. července 1992 o informatizaci 
veterinárních postupů při dovozu (projekt 
Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 
91/496/EHS a 91/628/EHS a rozhodnutí 
90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 
88/192/EHS26 směrnice Rady 96/23/ES;
směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. 
prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a 
živočišné produkty27; směrnice Rady 
97/78/ES; nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 
2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla 
pro organizaci úředních kontrol produktů 
živočišného původu určených k lidské 
spotřebě28.

dne 11. prosince 1989 o veterinárních 
kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s 
cílem dotvoření vnitřního trhu24 směrnice 
Rady ze dne 26. června 1990 o 
veterinárních a zootechnických kontrolách 
v obchodu s některými živými zvířaty a 
produkty uvnitř Společenství s cílem 
dotvoření vnitřního trhu25 směrnice Rady 
91/496/EHS; rozhodnutí Rady 92/438/EHS 
ze dne 13. července 1992 o informatizaci 
veterinárních postupů při dovozu (projekt 
Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 
91/496/EHS a 91/628/EHS a o zrušení 
rozhodnutí 88/192/EHS26 směrnice Rady 
96/23/ES; směrnice Rady 96/93/ES ze dne 
17. prosince 1996 o osvědčeních pro 
zvířata a živočišné produkty27; směrnice 
Rady 97/78/ES; nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní 
pravidla pro organizaci úředních kontrol 
produktů živočišného původu určených k 
lidské spotřebě28.

__________________ __________________
23 Úř. věst. L 351, 21.12.1989, s. 34. 23 Úř. věst. L 351, 21.12.1989, s. 34.
24 Úř. věst. L395, 30.12.1989, s. 13. 24 Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
25 Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. 25 Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
26 Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27. 26 Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27.
27 Úř. věst. L 13, 16.1.1997 , s. 28. 27 Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.
28 Úř. věst. L 139, 30.4. 2001, s. 206. 28 Úř. věst. L 139, 30.4.2001, s. 206.

Or. de

Odůvodnění

Pro zajištění financování referenčních laboratoří EU je nutné rozhodnutí Rady zachovat. 
Vypuštění nařízení (ES) č. 854/2004 dává vznik nejasnostem ohledně zvláštních pravidel pro 
kontroly zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, které nejsou zahrnuty do oblasti 
působnosti navrhovaného nařízení.
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Pozměňovací návrh 110
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(79) V zájmu zajištění soudržnosti by měly 
být také provedeny změny těchto aktů: 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o 
stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a 
eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií29; nařízení 
Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 
2004 o ochraně zvířat během přepravy a 
souvisejících činností a o změně směrnic 
64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 
1255/9730; nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 
2005 o maximálních limitech reziduí 
pesticidů v potravinách a krmivech 
rostlinného a živočišného původu a na 
jejich povrchu a o změně směrnice Rady 
91/414/EHS31; nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 ze dne 28. června 2007 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/9132; nařízení (ES) č. 
1069/2009; nařízení Rady (ES) č. 
1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně 
zvířat při usmrcování33; nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
dodávání přípravků na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS34; nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze 
dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti 
zemědělských produktů a potravin35; 
směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. 
července 1998 o ochraně zvířat chovaných 
pro hospodářské účely36; směrnice Rady 
1999/74/ES ze dne 19. července 1999, 
kterou se stanoví minimální požadavky na 
ochranu nosnic37; nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze 

(79) V zájmu zajištění soudržnosti by měly 
být také provedeny změny těchto aktů: 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o 
stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a 
eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií29; nařízení 
Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 
2004 o ochraně zvířat během přepravy a 
souvisejících činností a o změně směrnic 
64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 
1255/9730; nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 
2005 o maximálních limitech reziduí 
pesticidů v potravinách a krmivech 
rostlinného a živočišného původu a na 
jejich povrchu a o změně směrnice Rady 
91/414/EHS31; nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 ze dne 28. června 2007 o 
ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení 
(EHS) č. 2092/9132; nařízení Rady (ES) č. 
1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně 
zvířat při usmrcování33; nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
dodávání přípravků na ochranu rostlin na 
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS34; nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze 
dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti 
zemědělských produktů a potravin35; 
směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. 
července 1998 o ochraně zvířat chovaných 
pro hospodářské účely36; směrnice Rady 
1999/74/ES ze dne 19. července 1999, 
kterou se stanoví minimální požadavky na 
ochranu nosnic37; nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze 
dne 22. září 2003 o geneticky 
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dne 22. září 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech38; 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o 
doplňkových látkách používaných ve 
výživě zvířat39; směrnice Rady 2007/43/ES 
ze dne 28. června 2007 o minimálních 
pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na 
maso40; směrnice Rady 2008/119/ES ze 
dne 18. prosince 2008 , kterou se stanoví 
minimální požadavky pro ochranu telat41; 
směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. 
prosince 2008 , kterou se stanoví 
minimální požadavky pro ochranu prasat42; 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů43.

modifikovaných potravinách a krmivech38; 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o 
doplňkových látkách používaných ve 
výživě zvířat39; směrnice Rady 2007/43/ES 
ze dne 28. června 2007 o minimálních 
pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na 
maso40; směrnice Rady 2008/119/ES ze 
dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví 
minimální požadavky pro ochranu telat41; 
směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. 
prosince 2008, kterou se stanoví minimální 
požadavky pro ochranu prasat42; směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů43.

__________________ __________________
29 Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. 29 Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
30 Úř. věst. L 3, 5.1. 2005, s. 1. 30 Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.
31 Úř. věst. L 70, 16. 3. 2005, s. 1. 31 Úř. věst. L 70, 16. 3. 2005, s. 1.
32 Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1. 32 Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
33 Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s.1. 33 Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1.
34 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1. 34 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
35 Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s.1. 35 Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
36 Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23. 36 Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23.
37 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53. 37 Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.
38 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1. 38 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
39 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. 39 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
40 Úř. věst. L 812, 12.7.2007, s. 19. 40 Úř. věst. L 812, 12.7.2007, s. 19.
41 Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7. 41 Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7.
42 Úř. věst. L 47, 18.2.2009, s. 5. 42 Úř. věst. L 47, 18.2.2009, s. 5.
43 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71. 43 Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.

Or. de
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Odůvodnění

Odpovídá návrhu na změnu článku 17, bude-li zrušeno vypouštění nařízení o vedlejších 
produktech živočišného původu.

Pozměňovací návrh 111
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81) Aby se změnily odkazy na evropské 
normy, aby se v rámci příloh II a III tohoto 
nařízení zohlednil legislativní, technický a 
vědecký vývoj a aby se toto nařízení 
doplnilo o zvláštní pravidla vztahující se na 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti v 
oblastech, na něž se toto nařízení vztahuje, 
včetně, mimo jiné, pravidel pro kvalifikaci 
a školení pracovníků, dodatečnou 
odpovědnost a úkoly příslušných orgánů, 
případy, v nichž se akreditace laboratoří 
nevyžaduje, některé výjimky z úředních 
kontrol na hranicích, kritéria, která by se 
měla použít pro určení četnosti kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol, stanovení 
podmínek, které musí splňovat některá 
zvířata nebo zboží vstupující do Unie ze 
třetích zemí, další požadavky a úkoly 
referenčních laboratoří a středisek 
Evropské unie, dodatečné požadavky pro 
národní referenční laboratoře, kritéria pro 
kategorizaci rizik a plnění ukazatelů u 
VVPK a pohotovostní plány pro potraviny 
a krmiva podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 178/2002, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
svěřena Komisi. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravných prací 
prováděla vhodné konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Komise by 
měla při přípravě a vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci zajistit souběžné, 

(81) Aby se změnily odkazy na evropské 
normy, aby se v rámci příloh II a III tohoto 
nařízení zohlednil legislativní, technický a 
vědecký vývoj a aby se toto nařízení 
doplnilo o zvláštní pravidla vztahující se na 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti v 
oblastech, na něž se toto nařízení vztahuje, 
včetně, mimo jiné, pravidel pro kvalifikaci 
pracovníků, dodatečnou odpovědnost a 
úkoly příslušných orgánů, případy, v nichž 
se akreditace laboratoří nevyžaduje, 
některé výjimky z úředních kontrol na 
hranicích, kritéria, která by se měla použít 
pro určení četnosti kontrol totožnosti a 
fyzických kontrol, stanovení podmínek, 
které musí splňovat některá zvířata nebo 
zboží vstupující do Unie ze třetích zemí, 
další požadavky a úkoly referenčních 
laboratoří a středisek Evropské unie, 
dodatečné požadavky pro národní 
referenční laboratoře, kritéria pro 
kategorizaci rizik a plnění ukazatelů u 
VVPK a pohotovostní plány pro potraviny 
a krmiva podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 178/2002, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
svěřena Komisi. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravných prací 
prováděla vhodné konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Komise by 
měla při přípravě a vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci zajistit souběžné, 
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včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě.

včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(81) Aby se změnily odkazy na evropské 
normy, aby se v rámci příloh II a III tohoto 
nařízení zohlednil legislativní, technický a 
vědecký vývoj a aby se toto nařízení 
doplnilo o zvláštní pravidla vztahující se na 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti v 
oblastech, na něž se toto nařízení vztahuje, 
včetně, mimo jiné, pravidel pro kvalifikaci 
a školení pracovníků, dodatečnou 
odpovědnost a úkoly příslušných orgánů, 
případy, v nichž se akreditace laboratoří 
nevyžaduje, některé výjimky z úředních 
kontrol na hranicích, kritéria, která by se 
měla použít pro určení četnosti kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol, stanovení 
podmínek, které musí splňovat některá 
zvířata nebo zboží vstupující do Unie ze 
třetích zemí, další požadavky a úkoly 
referenčních laboratoří a středisek 
Evropské unie, dodatečné požadavky pro 
národní referenční laboratoře, kritéria pro 
kategorizaci rizik a plnění ukazatelů u 
VVPK a pohotovostní plány pro potraviny 
a krmiva podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 178/2002, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
svěřena Komisi. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravných prací 
prováděla vhodné konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Komise by 
měla při přípravě a vypracovávání aktů v 

(81) se změnily odkazy na evropské 
normy, aby se v rámci příloh II a III tohoto 
nařízení zohlednil legislativní, technický a 
vědecký vývoj a aby se toto nařízení 
doplnilo o zvláštní pravidla vztahující se na 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti v 
oblastech, na něž se toto nařízení vztahuje, 
včetně, mimo jiné, pravidel pro kvalifikaci 
a školení pracovníků, dodatečnou 
odpovědnost a úkoly příslušných orgánů, 
případy, v nichž se akreditace laboratoří 
nevyžaduje, některé výjimky z úředních 
kontrol na hranicích, kritéria, která by se 
měla použít pro určení četnosti kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol, stanovení 
podmínek, které musí splňovat některá 
zvířata nebo zboží vstupující do Unie ze 
třetích zemí, další požadavky a úkoly 
referenčních laboratoří a středisek 
Evropské unie, dodatečné požadavky pro 
národní referenční laboratoře, kritéria pro 
kategorizaci rizik a plnění ukazatelů u 
VVPK a pohotovostní plány pro potraviny 
a krmiva podle čl. 55 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 178/2002, může být ve výjimečných 
případech pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie svěřena Komisi. 
Je zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravných prací prováděla vhodné 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Komise by měla při přípravě a 
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přenesené pravomoci zajistit souběžné, 
včasné a náležité předávání příslušných 
dokumentů Evropskému parlamentu a 
Radě.

vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 113
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení, včetně, mimo 
jiné, pravidel a postupů pro audity, formát 
osvědčení a další dokumenty, zavádění 
počítačových systémů pro správu 
informací, spolupráci mezi provozovateli a 
příslušnými orgány a mezi příslušnými 
orgány, celními orgány a jinými orgány, 
metody odběru vzorků, laboratorní 
analýzy, testování a diagnostiky, jakož i 
jejich validaci a výklad, sledovatelnost, 
seznam produktů nebo zboží, které jsou 
předmětem kontrol, a zařazování na 
seznamy zemí nebo území, které mohou 
vyvážet určitá zvířata a zboží do Unie, 
oznamování zásilek předem, výměnu 
informací, stanoviště hraniční kontroly, 
izolaci a karanténu, souhlas s 
předvývozními kontrolami prováděnými 
třetími zeměmi, opatření k omezení rizika 
nebo řešení případů rozsáhlého závažného 
nesouladu u některých zvířat nebo zboží 
pocházejících ze třetí země nebo jejího 
regionu, uznání třetích zemí nebo regionů, 
které nabízejí záruky rovnocenné těm, 
které se uplatňují v Unii, a zrušení 
takového uznání, školení a výměnné 
programy pro pracovníky mezi členskými 
státy, by měly být prováděcí pravomoci 
svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 

(83) S cílem zajistit jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení, včetně, mimo 
jiné, pravidel a postupů pro audity, formát 
osvědčení a další dokumenty, zavádění 
počítačových systémů pro správu 
informací, spolupráci mezi provozovateli a 
příslušnými orgány a mezi příslušnými 
orgány, celními orgány a jinými orgány, 
testování a diagnostiky, jakož i jejich 
validaci, sledovatelnost, seznam produktů 
nebo zboží, které jsou předmětem kontrol, 
a zařazování na seznamy zemí nebo území, 
které mohou vyvážet určitá zvířata a zboží 
do Unie, oznamování zásilek předem, 
výměnu informací, stanoviště hraniční 
kontroly, izolaci a karanténu, opatření k 
omezení rizika nebo řešení případů 
rozsáhlého závažného nesouladu u 
některých zvířat nebo zboží pocházejících 
ze třetí země nebo jejího regionu, uznání 
třetích zemí nebo regionů, které nabízejí 
záruky rovnocenné těm, které se uplatňují 
v Unii, a zrušení takového uznání, by měly 
být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. 
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 
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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 pravomocí44.

prováděcích pravomocí44.

__________________ __________________
44 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13. 44 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž aby 
byl zajištěn harmonizovaný přístup, pokud 
jde o úřední kontroly a jiné úřední 
činnosti, které mají zajistit uplatňování 
pravidel Unie týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a protože jej může být z důvodu jeho 
dopadu, složitosti a přeshraniční a 
mezinárodní povahy lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 
cíle,

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní orgány jsou uspořádány různými způsoby, a harmonizovaná procesní pravidla by 
tedy nebyla užitečná. Mimo to není na tvůrci právních předpisů, aby své právní akty dokládal 
zásadou proporcionality. To je otázka soudní moci.
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Pozměňovací návrh 115
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řízení potravin a bezpečnosti potravin, a 
to ve všech fázích produkce, zpracování a 
distribuce potravin, včetně pravidel 
zaměřených na zajištění poctivého jednání 
v rámci obchodu a na ochranu zájmů 
spotřebitelů a informací, výroba a použití 
materiálů a předmětů určených pro styk s 
potravinami;

a) řízení potravin a bezpečnosti a jakosti 
potravin, a to ve všech fázích produkce, 
zpracování a distribuce potravin, včetně 
pravidel zaměřených na zajištění poctivého 
jednání v rámci obchodu a na ochranu 
zájmů spotřebitelů a informací, výroba a 
použití materiálů a předmětů určených pro 
styk s potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řízení potravin a bezpečnosti potravin, a 
to ve všech fázích produkce, zpracování a 
distribuce potravin, včetně pravidel 
zaměřených na zajištění poctivého jednání 
v rámci obchodu a na ochranu zájmů 
spotřebitelů a informací, výroba a použití 
materiálů a předmětů určených pro styk s 
potravinami;

a) řízení potravin a bezpečnosti potravin a 
jejich zdravotní nezávadnosti, a to ve 
všech fázích produkce, zpracování a 
distribuce potravin, včetně pravidel 
zaměřených na zajištění poctivého jednání 
v rámci obchodu a na ochranu zájmů 
spotřebitelů a informací, výroba a použití 
materiálů a předmětů určených pro styk s 
potravinami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řízení potravin a bezpečnosti potravin, a 
to ve všech fázích produkce, zpracování a 
distribuce potravin, včetně pravidel 
zaměřených na zajištění poctivého jednání 
v rámci obchodu a na ochranu zájmů 
spotřebitelů a informací, výroba a použití 
materiálů a předmětů určených pro styk s 
potravinami;

a) řízení potravin a bezpečnosti potravin, a 
to ve všech fázích produkce, zpracování a 
distribuce potravin, včetně pravidel 
zaměřených na zajištění obchodní jakosti, 
poctivého jednání v rámci obchodu a na 
ochranu zájmů spotřebitelů a informací, 
výroba a použití materiálů a předmětů 
určených pro styk s potravinami;

Or. es

Odůvodnění

Dle našeho názoru je nutné výslovně poukázat na to, že kontrola obchodní jakosti potravin 
spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, aby bylo možné zachytit podvody v oblasti 
potravin.

Pozměňovací návrh 118
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení záměrného uvolňování GMO při 
uzavřeném nakládání do životního 
prostředí;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidla by měla podléhat zvláštním právním předpisům, jelikož nejsou v souladu s cíli 
pravidel pro kontroly a pro dozor nad potravinami.
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Pozměňovací návrh 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení záměrného uvolňování GMO při 
uzavřeném nakládání do životního 
prostředí;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

V tomto případě se jedná o činnosti, které obvykle nejsou spojeny s ustanoveními v oblasti 
bezpečnosti potravin a u nichž je posuzování, opatření a sledování možných rizik pro zdraví 
lidí, zvířat a rostlin a pro životní prostředí již upraveno zvláštními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 120
Eric Andrieu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení záměrného uvolňování GMO při 
uzavřeném nakládání do životního 
prostředí;

b) řízení záměrného uvolňování GMO do 
životního prostředí;

Or. fr

Odůvodnění

K uzavřenému nakládání s GMO patří jejich použití k lékařským a výzkumným účelům, což je 
od oblasti působnosti návrhu značně vzdáleno.

Pozměňovací návrh 121
Julie Girling
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení záměrného uvolňování GMO při 
uzavřeném nakládání do životního 
prostředí;

b) řízení záměrného uvolňování geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv při 
uzavřeném nakládání do životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Martina Anderson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řízení krmiv a bezpečnosti krmiv, a to ve 
všech fázích produkce, zpracování a 
distribuce krmiv a na použití krmiv, včetně 
pravidel zaměřených na zajištění poctivého 
jednání v rámci obchodu a na ochranu 
zájmů spotřebitelů a informací;

c) řízení krmiv a bezpečnosti krmiv, a to ve 
všech fázích produkce, zpracování a 
distribuce krmiv a na použití krmiv, včetně 
pravidel zaměřených na zajištění poctivého 
jednání v rámci obchodu a na ochranu 
zdraví, zájmů spotřebitelů a informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovení požadavků týkajících se 
zdraví zvířat;

d) stanovení požadavků týkajících se 
zdraví zvířat, především těch, které přímo 
souvisí s dodržováním požadavků v oblasti 
zdraví zvířat ze strany provozovatelů;

Or. es
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Odůvodnění

Návrh by se měl vztahovat pouze na provozovatele působící v oblasti zdraví zvířat, nikoli na 
příslušné orgány pověřené vypracováním programů epidemiologického dozoru, např. 
programů eradikace.

Pozměňovací návrh 124
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) cílená prevence a minimalizace rizik 
pro lidské zdraví a zdraví zvířat, která 
představují vedlejší produkty živočišného 
původu a získané produkty;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pro zacházení s vedlejšími produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské 
spotřebě, stanoví nařízení (ES) č. 1069/2009 podrobná hygienická pravidla a pravidla pro 
jejich sledování. Toto nařízení by mělo být zachováno.

Pozměňovací návrh 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zaměření na prevenci a minimalizaci 
antimikrobiální rezistence u zvířat, lidí a v 
životním prostředí;

Or. en
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Odůvodnění

Nadměrné používání veterinárních léčivých přípravků s obsahem antibiotik v Evropě 
způsobilo nárůst antimikrobiální rezistence zvířat a lidí. Tento vývoj ohrožuje lidské zdraví a 
zdraví zvířat a životní prostředí, a Unie by tedy měla hledat způsoby, jak používání těchto 
veterinárních léčivých přípravků omezit. Úřední kontroly by se proto měly výslovně zaměřit 
také na snižování antimikrobiální rezistence.

Pozměňovací návrh 126
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ochranná opatření proti škodlivým 
organismům rostlin;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidla by měla podléhat zvláštním právním předpisům, jelikož nejsou v souladu s cíli 
pravidel pro kontroly a pro dozor nad potravinami.

Pozměňovací návrh 127
Ewald Stadler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ochranná opatření proti škodlivým 
organismům rostlin;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 128
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ochranná opatření proti škodlivým 
organismům rostlin;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) ochranná opatření proti škodlivým 
organismům rostlin;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tím by byla oblast působnosti nařízení rozšířena na ochranu rostlin, na niž se nařízení 
č. 882/2004 nevztahovalo. Toto rozšíření oblasti působnosti by vyžadovalo vynaložení 
značných nákladů na přizpůsobení kontrolních opatření ochraně rostlin, přičemž dopady by 
musely být posouzeny s přihlédnutím ke zvláštnímu charakteru systémů dohledu a hodnocení v 
této oblasti.

Pozměňovací návrh 130
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. h
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) produkce s ohledem na prodej 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidla by měla podléhat zvláštním právním předpisům, jelikož nejsou v souladu s cíli 
pravidel pro kontroly a pro dozor nad potravinami.

Pozměňovací návrh 131
Ewald Stadler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) produkce s ohledem na prodej 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) produkce s ohledem na prodej 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) produkce s ohledem na prodej 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tím by byla oblast působnosti nařízení rozšířena na ochranu rostlin, na niž se nařízení 
č. 882/2004 nevztahovalo. Toto rozšíření oblasti působnosti by vyžadovalo vynaložení 
značných nákladů na přizpůsobení kontrolních opatření ochraně rostlin, přičemž dopady by 
musely být posouzeny s přihlédnutím ke zvláštnímu charakteru systémů dohledu a hodnocení v 
této oblasti.

Pozměňovací návrh 134
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) produkce s ohledem na prodej 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

h) produkce s ohledem na prodej 
rozmnožovacího materiálu rostlin, s 
výjimkou reprodukčního materiálu 
lesních dřevin, na nějž se vztahuje 
směrnice 1999/105/ES o uvádění 
reprodukčního materiálu lesních dřevin 
na trh;

Or. en

Odůvodnění

Stávající právní rámec pro reprodukční materiál lesních dřevin je moderní a dobře fungující. 
Výsledkem zahrnutí reprodukčního materiálu lesních dřevin do tohoto nařízení by byl méně 
flexibilní, méně účinný, složitý a nákladný právní předpis, který by bez většího přínosu zvýšil 
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administrativní zátěž vlastníků lesů a orgánů.

Pozměňovací návrh 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) produkce s ohledem na prodej 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

h) produkce s ohledem na prodej 
rozmnožovacího materiálu rostlin, s 
výjimkou reprodukčního materiálu 
lesních dřevin, na nějž se vztahuje 
směrnice 1999/105/ES;

Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice Rady 1999/105/ES o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na 
trh, která zahrnuje kontrolu tohoto reprodukčního materiálu, funguje dobře. Zahrnutím 
reprodukčního materiálu lesních dřevin do nařízení o úředních kontrolách by se výrazně 
zvýšila administrativní zátěž provozovatelů i orgánů. Mimo to dne 4. července 2012 vydal 
Stálý lesnický výbor stanovisko, v němž uvedl, že tento materiál by měl být vyloučen z nařízení 
o úředních kontrolách a o rozmnožovacím materiálu rostlin.

Pozměňovací návrh 136
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) stanovení požadavků pro dodávání na 
trh a používání přípravků na ochranu 
rostlin a udržitelné používání pesticidů;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Pravidla by měla podléhat zvláštním právním předpisům, jelikož nejsou v souladu s cíli 
pravidel pro kontroly a pro dozor nad potravinami.

Pozměňovací návrh 137
Astrid Lulling, Georges Bach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) řízení ekologické produkce a 
označování ekologických produktů;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Kontroly v oblasti ekologického zemědělství se do značné míry liší od kontrol, které v širším 
slova smyslu souvisí s bezpečností potravin. V tomto odvětví se tedy jedná o sledování 
dodržování specifikací, a to především co se týče pravidel pro produkci, bez návaznosti na 
bezpečnost potravin. Neexistuje tedy pádný důvod k zahrnutí ekologického zemědělství do 
nařízení o horizontální kontrole.

Pozměňovací návrh 138
Astrid Lulling, Georges Bach

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) používání a označování chráněných 
označení původu, chráněných 
zeměpisných označení a zaručených 
tradičních specialit.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Kontroly v oblasti chráněných označení původu se do značné míry liší od kontrol, které v 
širším slova smyslu souvisí s bezpečností potravin. V tomto odvětví se tedy jedná o sledování 
dodržování specifikací, a to především co se týče pravidel pro produkci, bez návaznosti na 
bezpečnost potravin. Neexistuje tedy pádný důvod k zahrnutí chráněných označení původu do 
nařízení o horizontální kontrole.

Pozměňovací návrh 139
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) pravidla pro uvádění veterinárních 
léčivých přípravků na trh a jejich 
používání.

Or. fr

Odůvodnění

Veterinární léčivé přípravy a kontroly, které se na ni vztahují, přímou souvisí se zdravím 
zvířat a s bezpečností potravin, a tudíž by pro ni měla platit stejná pravidla, včetně kontroly 
příslušných orgánů ze strany útvarů Komise.

Pozměňovací návrh 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) pravidla pro kontrolu některých látek 
a jejich reziduí v živých zvířatech a 
živočišných produktech.

Or. es



PE526.075v01-00 66/121 AM\1013302CS.doc

CS

Odůvodnění

Z odůvodnění a z bodů odůvodnění návrhu Komise jasně vyplývá, že návrh se vztahuje na 
kontrolu některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech, kterou 
dříve upravovaly jiné předpisy. Tato kontrola není v článku 1 výslovně uvedena, což by se 
však mělo změnit, aby nebylo pochyb ohledně oblasti působnosti tohoto předpisu.

Pozměňovací návrh 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) určené k vývozu do třetích zemí. vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Vývoz by neměl jednoznačně spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení, neboť nemá žádný 
dopad na vnitřní trh. Ustanovení některých článků by mimo to mohla odporovat zásadě 
subsidiarity, a tudíž by v těchto případech měly nést odpovědnost členské státy.

Pozměňovací návrh 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 
1234/2007;

a) pravidly pro řízení společné organizace 
trhu, včetně produkčních kvót, jiných kvót 
a intervencí, stanovenými v nařízení (ES) 
č. 1234/2007. Toto nařízení se však 
vztahuje na úřední kontroly chráněných 
označení původu a chráněných 
zeměpisných označení vinné révy.

Or. es
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Odůvodnění

Úřední kontroly chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vinné révy 
jsou upraveny nařízením (ES) č. 1234/2007. Není jasné, proč není k dispozici srovnatelný, 
jednotný a z odborného pohledu obhajitelný systém značek jakosti chráněných označení 
původu a chráněných zeměpisných označení vinné révy, zemědělských produktů a potravin 
(nařízení č. 1151/2012) a lihovin (nařízení č. 110/08), což je nepřijatelné.

Pozměňovací návrh 143
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „úřední kontrolou“ se rozumí jakákoli 
forma kontroly, kterou provádí příslušný 
orgán za účelem ověření souladu s:

1. „úřední kontrolou“ se rozumí jakákoli 
forma kontroly, včetně ověření požadavků 
na zvířata a zboží ze třetích zemí a na 
zvířata a zboží určená k vývozu do třetích 
zemí, kterou provádí příslušný orgán za 
účelem ověření souladu s:

Or. pl

Pozměňovací návrh 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tímto nařízením; vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Kontrolní mechanismy, jejichž pomocí má být ověřen soulad s tímto nařízením, již upravují 
články 5, 11 a 137, a tudíž není nutné je zmiňovat v definicích a stavět kontrolu ze strany 
provozovatelů 
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na roveň s kontrolami ze strany orgánů. Provedení tohoto pozměňovacího návrhu je 
jednoduché, neboť stačí vypustit čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. a), aniž by to odporovalo duchu 
nařízení.

Pozměňovací návrh 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, aby 
zajistilo uplatňování těchto předpisů;

b) pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, s 
výjimkou písmen d) a g), aby se zajistilo 
uplatňování těchto předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ústřední orgány členského státu 
odpovědného za organizaci úředních 
kontrol a jiných úředních činností, v 
souladu s tímto nařízením a s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2;

a) ústřední orgány členského státu 
odpovědného za organizaci a provádění 
úředních kontrol a jiných úředních 
činností, jako je například vydávání 
osvědčení nebo potvrzení, označování 
laboratoří, výměna informací v rámci 
spolupráce orgánů a rozhodování o 
opatřeních směřujících k řešení případů 
porušení, v souladu s tímto nařízením a s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2

Or. de

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že příslušné orgány nesou odpovědnost nejen za organizaci úředních 
kontrol, ale rovněž za jejich provádění. Mimo to je v zájmu konkretizace nutné alespoň 



AM\1013302CS.doc 69/121 PE526.075v01-00

CS

pomocí příkladů vysvětlit pojem „jiné úřední činnosti“.

Pozměňovací návrh 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ústřední orgány členského státu 
odpovědného za organizaci úředních 
kontrol a jiných úředních činností, v 
souladu s tímto nařízením a s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2,

a) ústřední orgány členského státu 
odpovědného za organizaci či provádění 
úředních kontrol a jiných úředních 
činností, v souladu s tímto nařízením a s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

Or. es

Odůvodnění

V původním znění této definice nebylo zohledněno provádění úředních kontrol příslušnými 
orgány.

Pozměňovací návrh 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakýkoli jiný orgán, kterému byla tato 
odpovědnost svěřena;

b) jakýkoli jiný místní či regionální orgán, 
kterému byla tato pravomoc svěřena;

Or. es

Odůvodnění

Měl by být i nadále používán pojem uvedený v nařízení č. 882/04, aby bylo možné jej odlišit 
od pojmu „příslušné orgány“ obsaženého v článku 3.
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Pozměňovací návrh 149
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakýkoli jiný orgán, kterému byla tato 
odpovědnost svěřena,

b) jakýkoli jiný veřejný orgán, kterému 
byla tato odpovědnost svěřena;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěna nezávislost subjektů, které provádí úřední kontroly, na provozovatelích, u 
nichž jsou kontroly prováděny, musí být provádění úředních kontrol nebo jiných úředních 
činností přeneseno výlučně na veřejné orgány.

Pozměňovací návrh 150
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „zvířaty“ se rozumí živočichové podle 
definice v čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

6. „zvířaty“ se rozumí živočichové podle 
definice v čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], s výjimkou 
domácích zvířat;

Or. de

Odůvodnění

Na domácí zvířata se vztahují jiná pravidla pro kontroly, a tudíž by měla být z této definice 
vyloučena.
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Pozměňovací návrh 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „zvířaty“ se rozumí živočichové podle 
definice v čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

6. „zvířaty“ se rozumí živočichové podle 
definice v čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], kteří spadají 
do působnosti alespoň jednoho ustanovení 
čl. 1 odst. 2;

Or. es

Odůvodnění

Co se týče zdraví zvířat, působnost tohoto nařízení o kontrolách musí být omezena pouze na 
obratlovce.

Pozměňovací návrh 152
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. „genetický modifikovanými krmivy“ se 
rozumí geneticky modifikovaná krmiva 
podle definice v čl. 2 bodě 7 nařízení (ES) 
č. 1829/2003;

Or. pl

Pozměňovací návrh 153
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b. „geneticky modifikovanými organismy 
pro použití v krmivech“ se rozumí 
geneticky modifikované organismy pro 
použití v krmivech podle definice v čl. 2 
bodě 9 nařízení (ES) č. 1829/2003;

Or. pl

Pozměňovací návrh 154
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9c. „provozovatelem krmivářského 
podniku“ se rozumí provozovatel 
krmivářského podniku podle definice v 
článku 3 písm. b) nařízení (ES) 
č. 183/2005;

Or. pl

Pozměňovací návrh 155
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „škodlivými organismy“ se rozumí 
škůdci podle definice v čl. 1 odst. 1
nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Tuto definici lze z tohoto nařízení vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví 
rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 156
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „škodlivými organismy“ se rozumí 
škůdci podle definice v čl. 1 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „škodlivými organismy“ se rozumí 
škůdci podle definice v čl. 1 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „škodlivými organismy“ se rozumí 
škůdci podle definice v čl. 1 odst. 1 
nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Vypuštění tohoto bodu odpovídá pozměňovacímu návrhu k čl. 1 bod 2 písm. g).

Pozměňovací návrh 159
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „„rostlinami“ se rozumí rostliny podle 
definice v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tuto definici lze z tohoto nařízení vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví 
rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 160
Ewald Stadler
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „rostlinami“ se rozumí rostliny podle 
definice v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 161
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „rostlinami“ se rozumí rostliny podle 
definice v čl. 2 bodě 1 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „rozmnožovacím materiálem rostlin“ 
se rozumí rozmnožovací materiál rostlin 
podle definice v článku 3 nařízení (EU) č. 

vypouští se
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XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material];

Or. de

Odůvodnění

Tuto definici lze z tohoto nařízení vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví 
rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 163
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „rozmnožovacím materiálem rostlin“ 
se rozumí rozmnožovací materiál rostlin 
podle definice v článku 3 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material];

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 164
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

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

14. „rozmnožovacím materiálem rostlin“ 
se rozumí rozmnožovací materiál rostlin 
podle definice v článku 3 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „rozmnožovacím materiálem rostlin“ 
se rozumí rozmnožovací materiál rostlin 
podle definice v článku 3 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number, date, title and, in a 
footnote, the OJ reference for the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material];

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Vypuštění tohoto bodu odpovídá pozměňovacímu návrhu k čl. 1 bod 2 písm. h).

Pozměňovací návrh 166
Horst Schnellhardt
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „přípravky na ochranu rostlin“ se 
rozumí přípravky na ochranu rostlin 
podle definice v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1107/2009;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tuto definici lze z tohoto nařízení vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví 
rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 167
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „přípravky na ochranu rostlin“ se 
rozumí přípravky na ochranu rostlin podle 
definice v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1107/2009;

15. „přípravky na ochranu rostlin“ se 
rozumí přípravky na ochranu rostlin podle 
definice v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1107/2009 bez ohledu na velikost jejich 
balení;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. „nepůvodními druhy“ se rozumí 
druhy, poddruhy či nižší taxony mimo 

vypouští se
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jejich přirozenou minulost nebo současné 
rozšíření a zahrnují všechny části, 
pohlavní buňky, semena, vajíčka nebo 
rozmnožovací orgány takových druhů, 
jakož i hybridy, odrůdy či plemena, které 
mohou přežít a následně se rozmnožovat;

Or. de

Odůvodnění

Tuto definici lze z tohoto nařízení vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví 
rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 169
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. „nepůvodními druhy“ se rozumí 
druhy, poddruhy či nižší taxony mimo 
jejich přirozenou minulost nebo současné 
rozšíření a zahrnují všechny části, 
pohlavní buňky, semena, vajíčka nebo 
rozmnožovací orgány takových druhů, 
jakož i hybridy, odrůdy či plemena, které 
mohou přežít a následně se rozmnožovat;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 170
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. „nepůvodními druhy“ se rozumí vypouští se
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druhy, poddruhy či nižší taxony mimo 
jejich přirozenou minulost nebo současné 
rozšíření a zahrnují všechny části, 
pohlavní buňky, semena, vajíčka nebo 
rozmnožovací orgány takových druhů, 
jakož i hybridy, odrůdy či plemena, které 
mohou přežít a následně se rozmnožovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. „nepůvodními druhy“ se rozumí 
druhy, poddruhy či nižší taxony mimo 
jejich přirozenou minulost nebo současné 
rozšíření a zahrnují všechny části, 
pohlavní buňky, semena, vajíčka nebo 
rozmnožovací orgány takových druhů, 
jakož i hybridy, odrůdy či plemena, které 
mohou přežít a následně se rozmnožovat;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Návrh vypuštění tohoto bodu odpovídá oblasti působnosti určené v článku 1.

Pozměňovací návrh 172
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. „rostlinnými produkty“ se rozumí 
rostlinné produkty podle definice v čl. 2 

vypouští se
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bodě 2 nařízení (EU) č. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants];

Or. de

Odůvodnění

Tuto definici lze z tohoto nařízení vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti zdraví 
rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 173
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. „rostlinnými produkty“ se rozumí 
rostlinné produkty podle definice v čl. 2 
bodě 2 nařízení (EU) č. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants];

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. „rostlinnými produkty“ se rozumí 
rostlinné produkty podle definice v čl. 2 
bodě 2 nařízení (EU) č. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 

vypouští se
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measures against pests of plants];

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. „dalšími objekty“ se rozumí další 
objekty podle definice v čl. 2 bodě 4 
nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. „dalšími objekty“ se rozumí další 
objekty podle definice v čl. 2 bodě 4 
nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakýkoli úředník příslušných orgánů 
oprávněný podepisovat úřední osvědčení 
jménem těchto orgánů;

a) jakákoli fyzická nebo právnická osoba 
uznaná příslušnými orgány a oprávněná 
vydávat a podepisovat úřední osvědčení 
jménem těchto orgánů;

Or. es

Pozměňovací návrh 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud tak stanoví pravidla uvedená v čl. 
1 odst. 2, jakákoli jiná osoba, která je 
oprávněna podepisovat úřední osvědčení 
jménem příslušných orgánů;

b) pokud tak stanoví pravidla uvedená v 
čl. 1 odst. 2, jakákoli jiná osoba, která je 
oprávněna vydávat a podepisovat úřední 
osvědčení jménem příslušných orgánů;

Or. es

Pozměňovací návrh 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 24 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) tímto nařízením, vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Kontrolní mechanismy, jejichž pomocí má být ověřen soulad s tímto nařízením, již upravují 
články 5, 11 a 137, a tudíž není nutné je zmiňovat v definicích a stavět kontrolu ze strany 
provozovatelů na roveň s kontrolami ze strany orgánů.

Pozměňovací návrh 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25. „úředním potvrzením“ se rozumí 
jakékoli označení, značka nebo jiná forma 
potvrzení, které vydají provozovatelé pod
dozorem, prostřednictvím 
specializovaných úředních kontrol, ze 
strany příslušných orgánů, nebo samotné
příslušné orgány, a které poskytují záruku 
ohledně souladu s jedním nebo více 
požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2;

25. „úředním potvrzením“ se rozumí 
jakákoli pečeť, značka nebo jiná forma 
zdravotního potvrzení, která je vydávána 
příslušnými orgány nebo pod jejich 
dohledem a která poskytuje záruku 
ohledně souladu s jedním nebo více 
požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2;

Or. es

Odůvodnění

Je nutné odlišit úřední potvrzení od zdravotních potvrzení, jelikož podmínky získání 
zdravotního potvrzení stanovuje pouze příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a. „úřední pečetí“ nebo „úřední 
značkou“ se rozumí značka nebo pečeť 
příslušného orgánu, která je udělována 
zvířatům nebo živočišným produktům a 
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značí, že v době vydání byla provedena 
úřední kontrola v souladu s čl. 1 odst. 2;

Or. es

Odůvodnění

Z pojmu „potvrzení“ není zřejmé, zda se jedná o pečeť, doklad o zdravotní nezávadnosti, 
etiketu, dokument atd., a tudíž je vložení této definice vhodné.

Pozměňovací návrh 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25b. „zdravotním osvědčením“ se rozumí 
zdravotní osvědčení vydané příslušnými 
orgány o dodržení požadavků úřední 
kontroly provedené v souladu s 
ustanoveními čl. 1 odst. 2;

Or. es

Odůvodnění

V návrhu má pojem „úřední potvrzení“ často dva různé významy. Touto definicí jsou tato dvě 
různá pojetí objasněna a odlišena.

Pozměňovací návrh 183
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „provozovatelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba, na kterou se 
vztahuje jedna nebo více povinností 
stanovených v pravidlech uvedených v čl. 

26. „provozovatelem“ se rozumí jakákoli 
fyzická nebo právnická osoba nebo 
zařízení bez právní subjektivity, na které se 
vztahuje jedna nebo více povinností 
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1 odst. 2, s výjimkou příslušných orgánů a 
dalších subjektů odpovědných za úřední 
kontroly a jiné úřední činnosti;

stanovených v pravidlech uvedených v 
čl. 1 odst. 2, s výjimkou příslušných 
orgánů a dalších subjektů odpovědných za 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. „„zásilkou“ se rozumí počet zvířat nebo 
množství zboží stejného druhu, jakosti 
nebo popisu, na které se vztahuje totéž 
úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo 
jakýkoli jiný dokument a které byly 
dopraveny týmž dopravním prostředkem a 
mají stejný původ; může sestávat z jedné či 
více položek;

27. „zásilkou“ se rozumí počet zvířat 
stejného druhu nebo množství stejných 
produktů, na které se vztahuje totéž 
veterinární osvědčení či tentýž veterinární 
doklad nebo jiný právními předpisy 
stanovený dokument, které byly dopraveny 
týmž dopravním prostředkem a pochází 
z téže třetí země nebo z téže části třetí
země;

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o platnou definici uvedenou v právních předpisech pro toto odvětví (směrnice 97/78 
a 91/496).

Pozměňovací návrh 185
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 28 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvířat nebo zboží; a) zvířat, rostlin, rostlinných produktů, 
jiných předmětů nebo zboží;
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Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 28 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) činností v rámci kontroly provozovatelů 
spadajících do oblasti působnosti pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 a vybavení, 
dopravních prostředků, látek a materiálů 
používaných k výkonu těchto činností,

(b) činností v rámci kontroly provozovatelů 
spadajících do oblasti působnosti pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 a vybavení, 
dopravních prostředků, látek, materiálů a 
přípravků na ochranu rostlin používaných 
k výkonu těchto činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 28 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) činností v rámci kontroly provozovatelů 
spadajících do oblasti působnosti pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 a vybavení, 
dopravních prostředků, látek a materiálů 
používaných k výkonu těchto činností,

b) činností v rámci kontroly provozovatelů 
spadajících do oblasti působnosti pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 a vybavení, 
dopravních prostředků, látek, materiálů a 
ochranných opatření používaných k 
výkonu těchto činností;

Or. en

Odůvodnění

Osvědčování ekologického zemědělství je založeno na procesním přístupu. Tuto zvláštnost je 
třeba zdůraznit, aby byl stávající kontrolní systém pro ekologickou produkci zachován.
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Pozměňovací návrh 188
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 28 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) míst, kde provozovatelé vykonávají 
svoje činnosti;

c) míst, kde provozovatelé vykonávají 
svoje činnosti, a případně přilehlých 
prostranství;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 28 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podkladů nezbytných k inspekcím 
uvedeným v písmenech a), b) a c);

Or. es

Odůvodnění

Důležitou součástí inspekcí je ověřit, zda podklady odpovídají platným předpisům.

Pozměňovací návrh 190
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. „auditem“ se rozumí systematické a 
nezávislé šetření, které má za cíl zjistit, zda 
jsou činnosti a s nimi spojené výsledky 
těchto činností v souladu s plánovanými 

(Netýká se českého znění.)
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opatřeními, zda jsou tato opatření účinně 
uplatňována a zda jsou vhodná pro 
dosažení stanovených cílů;

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 191
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a. „pozorováním“ se rozumí provádění 
plánované série kontrol nebo měření s 
cílem získat přehled o úrovni dodržování 
právních předpisů týkajících se krmiv 
nebo potravin a pravidel týkajících se 
zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat podle definice čl. 2 odst. 8 
nařízení (ES) č. 882/2004;

Or. pl

Pozměňovací návrh 192
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30b. „sledovatelností“ se rozumí možnost 
najít a vysledovat ve všech fázích výroby, 
zpracování a distribuce potravinu, krmivo, 
hospodářské zvíře nebo látku, která je 
určena k přimíšení do potraviny nebo 
krmiva, nebo u níž se očekává, že takto 
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přimíšena bude, podle definice v čl. bod 
15 nařízení (ES) č. 178/2002;

Or. pl

Pozměňovací návrh 193
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33. „nebezpečím“ se rozumí jakýkoli 
faktor nebo podmínka, které mohou mít 
nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví 
zvířat a rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat nebo na životní prostředí;

33. „nebezpečím“ se rozumí jakýkoli 
faktor nebo podmínka, které mohou mít 
nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví 
zvířat, dobré životní podmínky zvířat nebo 
na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33. „nebezpečím“ se rozumí jakýkoli 
faktor nebo podmínka, které mohou mít 
nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví 
zvířat a rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat nebo na životní prostředí;

33. „nebezpečím“ se rozumí jakýkoli 
faktor nebo podmínka, které mohou mít 
nepříznivé účinky na lidské zdraví, zdraví 
zvířat, dobré životní podmínky zvířat nebo 
na životní prostředí;

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá pozměňovacímu návrhu k čl. 1 odst. 2 písm. g) 
navrhovaného nařízení.
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Pozměňovací návrh 195
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36. „„místem výstupu“ rozumí stanoviště 
hraniční kontroly nebo jiné místo určené 
členským státem, ve kterém zvířata 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. 1/2005 opouští celní území Unie;

36. „místem výstupu“ rozumí stanoviště 
hraniční kontroly nebo jiné místo určené 
členským státem, ve kterém zvířata 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. 1/2005 a zásilky produktů 
živočišného původu v rámci tranzitu 
opouští celní území Unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 196
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. „pověřeným subjektem“ se rozumí třetí 
strana, na kterou byly příslušnými orgány 
delegovány zvláštní úkoly úřední kontroly;

38. „pověřeným subjektem“ se rozumí 
nezávislá třetí strana, na kterou byly 
příslušnými orgány delegovány zvláštní 
úkoly úřední kontroly;

Or. en

Odůvodnění

Plnění úkolů kontroly by mělo být svěřeno pouze třetím stranám, které jsou zcela nezávislé na 
provozovatelích, kteří úředním kontrolám podléhají, aby se předešlo jakémukoli střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 197
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. „pověřeným subjektem“ se rozumí třetí 
strana, na kterou byly příslušnými orgány 
delegovány zvláštní úkoly úřední kontroly;

38. „pověřeným subjektem“ se rozumí 
nezávislá třetí strana, na kterou byly 
příslušnými orgány delegovány zvláštní 
úkoly úřední kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Marusya Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39. „kontrolním orgánem pro ekologické 
produkty“ se rozumí organizace veřejné 
správy členského státu, jíž příslušné orgány 
svěřily, zcela nebo zčásti, své pravomoci v 
souvislosti s uplatňováním nařízení (ES) 
č. 834/2007, případně včetně 
odpovídajícího orgánu třetí země nebo 
působícího ve třetí zemi;

39. „kontrolním orgánem pro ekologické 
produkty“ se rozumí organizace veřejné 
správy členského státu, jíž příslušné orgány 
svěřily, zcela nebo zčásti, své pravomoci 
v oblasti sledování a kontroly ekologické 
produkce a jejích produktů v souvislosti s
uplatňováním nařízení (ES) č. 834/2007, 
případně včetně odpovídajícího orgánu 
třetí země nebo působícího ve třetí zemi;

Or. bg

Pozměňovací návrh 199
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

41. „screeningem“ se rozumí forma úřední 
kontroly prováděné prostřednictvím 
plánované série pozorování nebo měření s 
cílem získat přehled o stavu dodržování 

41. „pozorováním“ se rozumí forma úřední 
kontroly prováděné prostřednictvím 
plánované série pozorování nebo měření s 
cílem získat přehled o stavu dodržování 
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souladu s tímto nařízením a pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2;

souladu s tímto nařízením a pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2;

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o zachování běžné terminologie.

Pozměňovací návrh 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

41. „screeningem“ se rozumí forma úřední 
kontroly prováděné prostřednictvím 
plánované série pozorování nebo měření s 
cílem získat přehled o stavu dodržování 
souladu s tímto nařízením a pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2;

41. „průzkumem“ se rozumí forma úřední 
kontroly prováděné prostřednictvím 
plánované série pozorování nebo měření s 
cílem získat přehled o stavu dodržování 
souladu s tímto nařízením a pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2;

Or. es

Odůvodnění

Tento návrh přebírá téměř všechny definice kontroly a dohledu z nařízení č. 882/2004; měly 
by je nahradit pojmy „průzkum“ a „dohled“ v souladu s definicemi, které používají jiné 
subjekty Unie (Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Eurostat).

Pozměňovací návrh 201
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42. „cíleným screeningem“ se rozumí 
forma úřední kontroly zahrnující sledování 
jednoho nebo více provozovatelů nebo 

42. „cíleným pozorováním“ se rozumí 
forma úřední kontroly zahrnující sledování 
jednoho nebo více provozovatelů nebo 
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jejich činností; jejich činností;

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o uvedení do souladu s pojmem „pozorování“ v bodě 41.

Pozměňovací návrh 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42. „cíleným screeningem“ se rozumí 
forma úřední kontroly zahrnující sledování 
jednoho nebo více provozovatelů nebo 
jejich činností;

42. „cíleným dohledem“ se rozumí forma 
úřední kontroly zahrnující sledování 
jednoho nebo více provozovatelů nebo 
jejich činností;

Or. es

Odůvodnění

Tento návrh přebírá téměř všechny definice kontroly a dohledu z nařízení č. 882/2004; měly 
by je nahradit pojmy „průzkum“ a „dohled“ v souladu s definicemi, které používají jiné 
subjekty Unie (Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Eurostat).

Pozměňovací návrh 203
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44. „rovnocenností“ nebo „rovnocenným“ 
se rozumí:

vypouští se

a) schopnost různých systémů nebo 
opatření dosáhnout stejných cílů;
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b) různé systémy nebo opatření schopné 
plnit tytéž cíle);

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. je rovněž nutné odpovídajícím 
způsobem přizpůsobit body odůvodnění.)

Or. en

Odůvodnění

Existuje nebezpečí, že produkty ze třetích zemí budou považovány za rovnocenné, aniž by 
podle názory mnoha lidí skutečně splňovaly právní požadavky EU. Začlenění tohoto pojmu do 
nařízení by umožnilo jej nezvladatelným počtem způsobů zneužít (např. pokud jde o zacházení 
s jatečně upravenými kusy, používání hormonů při produkci masa atd.).

Pozměňovací návrh 204
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 44 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

44. „rovnocenností“ nebo „rovnocenným“ 
se rozumí:

44. rovnocenností“ nebo „rovnocenným“ 
se rozumí systémy, které jsou v zásadě 
stejné a plní stejné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 44 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) schopnost různých systémů nebo 
opatření dosáhnout stejných cílů;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 44 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) různé systémy nebo opatření schopné 
plnit tytéž cíle;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

46. „kontrolou dokladů“ se rozumí 
kontrola úředních osvědčení, úředních 
potvrzení a dalších dokumentů, včetně 
dokumentů obchodní povahy, které musí 
doprovázet zásilku podle pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2 a čl. 54 odst. 1 
nebo v prováděcích aktech přijatých v 
souladu s čl. 75 odst. 3, čl. 125 odst. 4, 
čl. 127 odst. 1 a čl. 128 odst. 1;

46. „kontrolou dokladů“ se rozumí 
kontrola úředních osvědčení a dalších 
dokumentů, včetně dokumentů obchodní 
povahy, které musí doprovázet zásilku 
podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 a 
čl. 54 odst. 1 nebo v prováděcích aktech 
přijatých v souladu s čl. 75 odst. 3, čl. 125 
odst. 4, čl. 127 odst. 1 a čl. 128 odst. 1;

Or. es

Odůvodnění

Kontrola úředních potvrzení se neprovádí v rámci kontroly dokladů, nýbrž v rámci kontroly 
totožnosti.

Pozměňovací návrh 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

47. kontrolou totožnosti“ se rozumí 
vizuální inspekce za účelem ověření, že 
obsah a označení zásilky, včetně značek na 
zvířatech, pečetí a dopravních prostředků 
odpovídají informacím uvedeným v 
úředních osvědčeních, úředních 
potvrzeních a dalších doprovázejících 
dokumentech;

47. „kontrolou totožnosti“ se rozumí 
vizuální inspekce za účelem ověření, že 
obsah a označení zásilky, včetně značek na 
zvířatech, potvrzení, pečetí a dopravních 
prostředků odpovídají informacím 
uvedeným v úředních osvědčeních, 
úředních potvrzeních a dalších 
doprovázejících dokumentech;

Or. es

Odůvodnění

Kontrola úředních potvrzení se neprovádí v rámci kontroly dokladů, nýbrž v rámci kontroly 
totožnosti.

Pozměňovací návrh 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

48. „fyzickou kontrolou“ se rozumí 
kontrola zvířat nebo zboží a případně
kontroly balení, způsobu přepravy, 
označování a teploty, odběr vzorků pro 
analýzu, testování nebo diagnostiku a 
jakékoli další kontroly nezbytné pro 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2;

48. „fyzickou kontrolou“ se rozumí 
kontrola zvířat nebo zboží, například 
kontroly balení nebo kontejnerů, způsobů
přepravy, označování a teploty, odběr 
vzorků pro analýzu, testování nebo 
diagnostiku a jakékoli další kontroly 
nezbytné pro ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2;

Or. es

Odůvodnění

Změna definice je navržena tak, aby byla ucelenější a jednotnější.
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Pozměňovací návrh 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

49. „překládkou“ se rozumí přesun zboží, 
na něž se vztahují úřední kontroly 
stanovené v čl. 45 odst. 1, které je 
dopraveno námořní nebo leteckou 
dopravou ze třetí země, z plavidla nebo 
letadla pod celní kontrolou na jiné plavidlo 
nebo do jiného letadla v tomtéž přístavu 
nebo na tomtéž letišti při přípravě k další 
cestě;

49. „překládkou“ se rozumí přesun zboží, 
které je dopraveno námořní nebo leteckou 
dopravou ze třetí země, z plavidla nebo 
letadla pod celní kontrolou na jiné plavidlo 
nebo do jiného letadla v tomtéž přístavu 
nebo na tomtéž letišti při přípravě k další 
cestě;

Or. es

Odůvodnění

Zásilky, které jsou převáženy do třetí země, by neměly být předmětem kontroly.

Pozměňovací návrh 211
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

49. „překládkou“ se rozumí přesun zboží, 
na něž se vztahují úřední kontroly 
stanovené v čl. 45 odst. 1, které je 
dopraveno námořní nebo leteckou 
dopravou ze třetí země, z plavidla nebo 
letadla pod celní kontrolou na jiné plavidlo 
nebo do jiného letadla v tomtéž přístavu 
nebo na tomtéž letišti při přípravě k další 
cestě;

49. „překládkou“ se rozumí přesun zboží 
nebo zvířat, na něž se vztahují úřední 
kontroly stanovené v čl. 45 odst. 1, které je 
dopraveno námořní nebo leteckou 
dopravou ze třetí země, z plavidla nebo 
letadla pod celní kontrolou na jiné plavidlo 
nebo do jiného letadla v tomtéž přístavu 
nebo na tomtéž letišti při přípravě k další 
cestě;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

49a. „vstupem“ se rozumí vstup zboží na 
celní území Unie, s výjimkou zboží 
přepravovaného dopravními prostředky, 
které pouze proplouvají pobřežními 
vodami nebo prolétají vzdušným 
prostorem celního území bez zastávky na 
tomto území a jež jsou v tranzitním režimu 
nebo po uskladnění v Unii určeny pro 
dovoz do třetích zemí.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se vložit definici, která je již součástí do nařízení č. 882/2004, aby bylo možné 
zahrnout zásilky, které nelze do EU dovážet a jež se na území Unie dostanou v rámci 
tranzitního režimu nebo jsou na území Unie uskladněny před celním odbavením.

Pozměňovací návrh 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53. „úředním zadržením“ se rozumí postup, 
kterým příslušné orgány zajistí, že zvířata a 
zboží, u kterých jsou prováděny úřední 
kontroly, nejsou před tím, než je přijato 
rozhodnutí o jejich určení, přemísťovány, 
ani s nimi není manipulováno; zahrnuje 
skladování provozovateli pod dohledem 
příslušných orgánů;

53. „úředním zadržením“ se rozumí postup, 
kterým příslušné orgány vydají zákaz či 
omezení týkající se přesunů či 
přemísťování zvířat a zboží, u kterých jsou 
prováděny úřední kontroly stanovené 
v tomto nařízení, jakož i uvádění těchto 
zvířat a zboží na trh, s cílem předejít tomu, 
aby byly přemísťovány či aby s nimi bylo 
manipulováno dříve, než je přijato 
rozhodnutí o jejich určení; zahrnuje 
skladování provozovateli pod dohledem 
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příslušných orgánů nebo přímo těmito 
orgány;

Or. es

Odůvodnění

Toto znění je považováno za vhodnější, jelikož je srozumitelnější.

Pozměňovací návrh 214
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53. „úředním zadržením“ se rozumí postup, 
kterým příslušné orgány zajistí, že zvířata a 
zboží, u kterých jsou prováděny úřední 
kontroly, nejsou před tím, než je přijato 
rozhodnutí o jejich určení, přemísťovány, 
ani s nimi není manipulováno; zahrnuje 
skladování provozovateli pod dohledem 
příslušných orgánů;

53. „úředním zadržením“ se rozumí postup, 
kterým příslušné orgány zajistí, že zvířata a 
zboží, u kterých jsou prováděny úřední 
kontroly, nejsou před tím, než je přijato 
rozhodnutí o jejich určení, přemísťovány, 
ani s nimi není manipulováno; zahrnuje 
skladování provozovateli pod dohledem 
příslušných orgánů a podle jejich pokynů;

Or. de

Pozměňovací návrh 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

56. „plánem kontrol“ se rozumí popis 
vypracovaný příslušnými orgány, který 
obsahuje informace o struktuře a 
organizaci systému úředních kontrol a o 
jeho fungování a podrobný rozpis 
úředních kontrol, které mají být v daném 
období provedeny v každé z oblastí 

56. „plánem kontrol“ se rozumí popis 
vypracovaný příslušnými orgány, který 
obsahuje informace o struktuře a 
organizaci systému úředních kontrol;
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uvedených v čl. 1 odst. 2;

Or. es

Odůvodnění

Znění nařízení (ES) č. 882/2004 je považováno na srozumitelnější, a tudíž by mělo být 
zachováno.

Pozměňovací návrh 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

57a. „obchodní jakostí“ se rozumí soubor 
vlastností a charakteristik 
potravinářského produktu vyplývajících z 
požadavků stanovených v závazných 
předpisech týkajících se surovin či přísad 
použitých při jeho výrobě, procesů 
použitých během této výroby a také složení 
a úprava konečného produktu;

Or. es

Odůvodnění

V souladu s čl. 1 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každou z oblastí, na něž se vztahují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, členské 
státy určí příslušný orgán nebo orgány, 

1. Pro každou z oblastí, na něž se vztahují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, mají 
členské státy určen příslušný orgán nebo 
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kterým svěří odpovědnost za provádění 
úředních kontrol a jiných úředních 
činností.

orgány, které nesou odpovědnost za 
plánování, organizace a případně 
provádění úředních kontrol.

Or. es

Odůvodnění

Pojem „svěřit odpovědnost“ není jednoznačný, neboť členský stát není právním subjektem. Je 
tedy nezbytné, aby odpovědnost za tento bod nesly příslušné orgány členských států.

Pozměňovací návrh 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže členský stát pro jednu oblast 
svěří odpovědnost za provádění úředních 
kontrol nebo jiných úředních činností více 
než jednomu příslušnému orgánu, na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, 
nebo jestliže mají příslušné orgány určené 
v souladu s odstavcem 1 v rámci 
uvedeného určení možnost převést 
zvláštní odpovědnost za úřední kontroly 
nebo jiné úřední činnosti na jiné veřejné 
orgány, členský stát:

2. Jestliže má členský stát pro jednu oblast 
určen více než jeden příslušný orgán na 
vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, 
nebo jestliže mají příslušné orgány určené 
v souladu s odstavcem 1 možnost převést 
zvláštní odpovědnost za úřední kontroly na 
jiné veřejné orgány, musí být zaručeno:

Or. es

Odůvodnění

Členský stát nemůže svěřovat pravomoci, jelikož sám žádné svěřeny nemá. Odpovědnost tedy 
nesou příslušné orgány, nikoli samotný členský stát.

Pozměňovací návrh 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavede postupy k zajištění efektivní a 
účinné koordinace mezi všemi 
zúčastněnými orgány a soudržnosti a 
účinnosti úředních kontrol nebo jiných 
úředních činností na jeho území;

a) zavedení postupů k zajištění efektivní a 
účinné koordinace mezi všemi 
zúčastněnými orgány a soudržnosti a 
účinnosti úředních kontrol nebo jiných 
úředních činností na jeho území;

Or. es

Pozměňovací návrh 220
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavede postupy k zajištění efektivní a 
účinné koordinace mezi všemi 
zúčastněnými orgány a soudržnosti a 
účinnosti úředních kontrol nebo jiných 
úředních činností na jeho území;

a) zavede postupy k zajištění efektivní a 
účinné koordinace mezi všemi 
zúčastněnými orgány a soudržnosti a 
účinnosti úředních kontrol nebo jiných 
úředních činností na jeho území, přičemž 
se mimo jiné vyvaruje toho, aby byly 
podniky v průběhu kalendářního roku 
podrobeny stejnému druhu kontroly ze 
strany různých příslušných orgánů;

Or. it

Pozměňovací návrh 221
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jmenují jediný orgán odpovědný za 
koordinaci spolupráce a kontaktů s 
Komisí a ostatními členskými státy, pokud 
jde o úřední kontroly a jiné úřední 
činnosti prováděné v uvedené oblasti.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Požadavek existence jediného orgánu v některých případech není nejpraktičtějším řešením a 
působí ztrátu pracovních procesů a systémů. V některých zemích mohou dva různé orgány 
sdílet odpovědnost za určitou ekologickou oblast. Členské státy by přesto měly mít možnost 
přidělit úkoly navazování kontaktů dvěma orgánům, samozřejmě pod podmínkou, že jsou 
plněny jasně stanoveným způsobem.

Pozměňovací návrh 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jmenují jediný orgán odpovědný za 
koordinaci spolupráce a kontaktů s Komisí 
a ostatními členskými státy, pokud jde o 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
prováděné v uvedené oblasti.

b) jmenování jednoho nebo více orgánů 
odpovědných za koordinaci spolupráce a 
kontaktů s Komisí a ostatními členskými 
státy, pokud jde o úřední kontroly a jiné 
úřední činnosti prováděné v uvedené 
oblasti.

Or. es

Odůvodnění

Účinná koordinace nemusí být nutně spojena s existencí jediného odpovědného orgánu.

Pozměňovací návrh 223
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jmenují jediný orgán odpovědný za 
koordinaci spolupráce a kontaktů s Komisí 
a ostatními členskými státy, pokud jde o 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti 

b) jmenují jediný orgán odpovědný za 
koordinaci spolupráce a kontaktů s Komisí 
a ostatními členskými státy, pokud jde o 
úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
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prováděné v uvedené oblasti. prováděné v každém odvětví, které určí 
členský stát tak, aby pokryl veškeré oblasti
uvedené v bodě 2 článku 1.

Or. fr

Odůvodnění

Oblasti definované v čl. 1 bodě 2 jsou velmi rozsáhlé (což je případ oblasti 2a, která pokrývá 
bezpečnost i poctivost potravin). Francouzské orgány si přeji samy určovat, která odvětví 
budou spadat do pravomoci jediného orgánu.

Pozměňovací návrh 224
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zřídí jednotný kontrolní rejstřík 
zavedením jednotného počítačového 
systému řízení, který zajistí koordinaci 
mezi subjekty, jež se podílejí na dohledu 
nad kontrolami a na jejich řízení; součástí 
tohoto rejstříku je mimo jiné kontrola 
dodržování norem podmíněnosti v 
souladu s hlavou VI nařízení (ES) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the financing, management and 
monitoring of the common agricultural 
policy].

Or. it

Pozměňovací návrh 225
Marusya Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány odpovědné za 3. Příslušné orgány odpovědné za 
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ověřování souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) mohou svěřit zvláštní 
úkoly úřední kontroly jednomu nebo více 
kontrolním orgánům pro ekologické 
produkty. V takových případech přidělí 
každému z nich číselný kód.

ověřování souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) mohou svěřit zvláštní 
úkoly úřední kontroly jednomu nebo více 
kontrolním orgánům pro ekologické 
produkty a ekologickou produkci. V 
takových případech přidělí každému z nich 
číselný kód.

Or. bg

Pozměňovací návrh 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jediných orgánů určených v souladu s 
odst. 2 písm. b);

b) orgánů určených v souladu s odst. 2 
písm. b);

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zajistit soulad s článkem 1.

Pozměňovací návrh 227
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou svěřit příslušným 
orgánům uvedeným v odstavci 1 
odpovědnost za provádění kontrol v zájmu 
ověření souladu s pravidly nebo jejich 
uplatňování, včetně zvláštních rizik, která 
mohou vzniknout z přítomnosti 
nepůvodních druhů v Unii, jiných než 
těch, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2.

5. Členské státy mohou svěřit příslušným 
orgánům uvedeným v odstavci 1 
odpovědnost za provádění kontrol v zájmu 
ověření souladu s pravidly nebo jejich 
uplatňování, jiných než těch, které jsou 
uvedeny v čl. 1 odst. 2.
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Or. de

Odůvodnění

Toto ustanovení lze z tohoto nařízení vypustit díky oddělení odvětvových předpisů v oblasti 
zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh 228
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou svěřit příslušným 
orgánům uvedeným v odstavci 1 
odpovědnost za provádění kontrol v zájmu 
ověření souladu s pravidly nebo jejich 
uplatňování, včetně zvláštních rizik, která 
mohou vzniknout z přítomnosti 
nepůvodních druhů v Unii, jiných než 
těch, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2.

5. Členské státy mohou svěřit příslušným 
orgánům uvedeným v odstavci 1 
odpovědnost za provádění kontrol v zájmu 
ověření souladu s pravidly nebo jejich 
uplatňování, jiných než těch, které jsou 
uvedeny v čl. 1 odst. 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou svěřit příslušným 
orgánům uvedeným v odstavci 1 
odpovědnost za provádění kontrol v zájmu 
ověření souladu s pravidly nebo jejich 
uplatňování, včetně zvláštních rizik, která 
mohou vzniknout z přítomnosti
nepůvodních druhů v Unii, jiných než 
těch, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2.

5. Členské státy mohou svěřit příslušným 
orgánům uvedeným v odstavci 1 
odpovědnost za provádění kontrol v zájmu 
ověření souladu s pravidly nebo jejich 
uplatňování.
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Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je soulad s navrhovanou oblastí působnosti.

Pozměňovací návrh 230
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou svěřit příslušným 
orgánům uvedeným v odstavci 1 
odpovědnost za provádění kontrol v zájmu 
ověření souladu s pravidly nebo jejich 
uplatňování, včetně zvláštních rizik, která 
mohou vzniknout z přítomnosti 
nepůvodních druhů v Unii, jiných než 
těch, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2.

5. Členské státy mohou svěřit příslušným 
orgánům uvedeným v odstavci 1 
odpovědnost za provádění kontrol v zájmu 
ověření souladu s pravidly nebo jejich 
uplatňování, jiných než těch, které jsou 
uvedeny v čl. 1 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit prostředky, 
jimiž se informace uvedené v odstavci 4 
zpřístupní veřejnosti. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 141 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit prostředky, 
jimiž se informace uvedené v odstavci 4 
zpřístupní veřejnosti. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 141 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit prostředky, 
jimiž se informace uvedené v odstavci 4 
zpřístupní veřejnosti. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 141 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Má-li zamýšlený výsledek zajistit základní komunikaci mezi členskými státy nebo mezi 
členskými státy a Komisí či veřejností, právní předpisy nejsou potřebné.

Pozměňovací návrh 234
Bart Staes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit prostředky, jimiž 
se informace uvedené v odstavci 4 
zpřístupní veřejnosti. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 141 odst. 2

6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit prostředky, jimiž 
se informace uvedené v odstavci 4 
zpřístupní veřejnosti. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 141 odst. 2. K 
prostředkům, jimiž mají být informace 
uvedené v odstavci 4 zpřístupněny 
veřejnosti, musí každém případě patřit 
zveřejnění na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavedená opatření k zajištění 
nestrannosti, kvality a jednotnosti úředních 
kontrol a jiných úředních činností na všech 
úrovních;

b) zavedená opatření k zajištění 
nestrannosti, kvality a splnění jednotných 
cílů úředních kontrol a jiných úředních 
činností na všech úrovních;

Or. de

Odůvodnění

Jednotnosti kontrol nelze dosáhnout kvůli odlišnostem v předpokladech, odvětvích a 
vnitrostátních kontrolních systémech. Spíše by mělo být zajištěno, aby kontroly stejným 
způsobem plnily dohodnuté cíle.

Pozměňovací návrh 236
Glenis Willmott
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavedená opatření k zajištění 
nestrannosti, kvality a jednotnosti 
úředních kontrol a jiných úředních činností 
na všech úrovních;

b) zavedená opatření k zajištění 
nezávislosti, kvality a jednotnosti úředních 
kontrol a jiných úředních činností na všech 
úrovních;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zabráněno střetu zájmů, musí být příslušné orgány nebo pověřené subjekty, které 
provádí úřední kontroly, zcela nezávislé na provozovatelích, u nichž úřední kontroly 
vykonávají.

Pozměňovací návrh 237
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavedená opatření k zajištění 
nestrannosti, kvality a jednotnosti úředních 
kontrol a jiných úředních činností na všech 
úrovních;

b) zavedená opatření k zajištění 
nezávislosti, nestrannosti, kvality a 
jednotnosti úředních kontrol a jiných 
úředních činností na všech úrovních;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zavedená opatření k zajištění toho, že 
pracovníci provádějící úřední kontroly a 
jiné úřední činnosti nebudou vystaveni 
žádnému střetu zájmů;

c) zavedená opatření k zajištění toho, že 
pracovníci provádějící úřední kontroly a 
jiné úřední činnosti jsou nezávislí a 
nebudou vystaveni žádnému střetu zájmů;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zamezeno střetu zájmů, musí být pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné 
úřední činnosti zcela nezávislí na provozovatelích, u nichž úřední kontroly vykonávají.

Pozměňovací návrh 239
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zavedená opatření k zajištění toho, že 
pracovníci provádějící úřední kontroly a 
jiné úřední činnosti nebudou vystaveni 
žádnému střetu zájmů;

c) zavedená opatření k zajištění toho, že 
pracovníci provádějící úřední kontroly a 
jiné úřední činnosti nebudou vystaveni 
žádnému střetu zájmů a nejsou žádným 
způsobem napojeni na provozovatele, u 
nějž kontrolu provádí, ani na něm nejsou 
jakkoli závislí;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) k dispozici dostatečný počet náležitě e) kvalifikované a zkušené pracovníky 
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kvalifikovaných a zkušených pracovníků, 
aby úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
mohly být prováděny efektivně a účinně;

odpovídající kontrolním povinnostem 
podle čl. 1 odst. 1 a 2, aby úřední kontroly 
a jiné úřední činnosti mohly být prováděny 
efektivně a účinně;

Or. de

Odůvodnění

Pojem „dostatečný“ zde není dostatečně konkrétní. Je důležité, aby pracovníci v kontrolní 
oblasti byli natolik kvalifikovaní, že jim to umožní provádět veškeré předepsané a nezbytné 
kontroly. Výraz „mít k dispozici“ vyvolává obavy, bude možné zahrnout i soukromé 
inspektory. Tím by byla ohrožena nezávislost úřední kontroly.

Pozměňovací návrh 241
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) k dispozici dostatečný počet náležitě 
kvalifikovaných a zkušených pracovníků, 
aby úřední kontroly a jiné úřední činnosti 
mohly být prováděny efektivně a účinně;

e) k dispozici dostatečný počet 
nezávislých, náležitě kvalifikovaných a 
zkušených pracovníků, aby úřední kontroly 
a jiné úřední činnosti mohly být prováděny 
efektivně a účinně;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zamezeno střetu zájmů, musí být pracovníci provádějící úřední kontroly nebo jiné 
úřední činnosti zcela nezávislí na provozovatelích, u nichž úřední kontroly vykonávají.

Pozměňovací návrh 242
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) jsou úředníky zaměstnanými 
příslušným orgánem nebo nezávislým 
veřejným subjektem, jejž příslušný orgán 
pověřil prováděním úředních kontrol nebo 
jiných úředních činností.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zamezeno střetu zájmů, musí být pracovníci provádějící úřední kontroly nebo jiné 
úřední činnosti zcela nezávislí na provozovatelích, u nichž úřední kontroly vykonávají.

Pozměňovací návrh 243
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) při provádění úředních kontrol jednají 
s náležitou péčí a pozorností, zejména při 
manipulaci s převáženými zásilkami 
potravin, aby se předešlo poškození nebo 
zhoršení kvality potravinářského výrobku;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány vypracují a zavedou 
školicí programy za účelem zajištění, aby 

Příslušné orgány vypracují a zavedou 
školicí programy za účelem zajištění, aby 
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se pracovníkům provádějícím úřední 
kontroly a úřední činnosti dostalo školení 
uvedeného v písmenech a), b) a c).

se pracovníkům provádějícím úřední 
kontroly a jiné úřední činnosti dostalo 
školení uvedeného v písmenech a), b) a c).

Or. pl

Pozměňovací návrh 245
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem zajištění, aby pracovníci 
příslušných orgánů uvedení v odst. 1 
písm. e) a v odstavci 2 měli potřebnou 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti, je 
Komise zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro zvláštní 
požadavky na kvalifikaci a školení těchto 
pracovníků, pokud jde o vědecké a 
technické znalosti nezbytné k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních 
činností v každé z oblastí uvedených v čl. 1 
odst. 2.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení týkající se kvalifikací nebo požadavků na odbornou přípravu se mohou dotýkat 
právních předpisů v oblasti vzdělávání atd., a tím porušovat zásadu subsidiarity. V příloze II 
tohoto nařízení jsou zahrnuty jednotlivé otázky, které školení pracovníků zohledňují.

Pozměňovací návrh 246
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem zajištění, aby pracovníci 
příslušných orgánů uvedení v odst. 1 
písm. e) a v odstavci 2 měli potřebnou 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti, je 
Komise zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro zvláštní 
požadavky na kvalifikaci a školení těchto 
pracovníků, pokud jde o vědecké a 
technické znalosti nezbytné k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních 
činností v každé z oblastí uvedených v čl. 1 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem zajištění, aby pracovníci 
příslušných orgánů uvedení v odst. 1 
písm. e) a v odstavci 2 měli potřebnou 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti, je 
Komise zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro zvláštní 
požadavky na kvalifikaci a školení těchto 
pracovníků, pokud jde o vědecké a 
technické znalosti nezbytné k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních 
činností v každé z oblastí uvedených v čl. 1 
odst. 2.

vypouští se

Or. en



AM\1013302CS.doc 117/121 PE526.075v01-00

CS

Odůvodnění

Jedná se o požadavek, aby pracovníci měli nezbytnou kvalifikaci, dovednosti a znalosti, avšak 
čl. 4 odst. 1 a 2 stanoví, že jejich zajištění spadá do povinností členských států a jejich 
příslušných orgánů, a tento bod tudíž není nutný.

Pozměňovací návrh 248
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem zajištění, aby pracovníci 
příslušných orgánů uvedení v odst. 1 
písm. e) a v odstavci 2 měli potřebnou 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti, je 
Komise zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro zvláštní 
požadavky na kvalifikaci a školení těchto 
pracovníků, pokud jde o vědecké a 
technické znalosti nezbytné k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních 
činností v každé z oblastí uvedených v čl. 1 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Konkrétní kvalifikace a požadavky na vzdělání pracovníků, kteří provádí úřední kontroly, by 
měly spadat do oblasti uvážení a pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 249
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem zajištění, aby pracovníci 
příslušných orgánů uvedení v odst. 1 písm. 
e) a v odstavci 2 měli potřebnou 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti, je 
Komise zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro zvláštní 
požadavky na kvalifikaci a školení těchto 
pracovníků, pokud jde o vědecké a 
technické znalosti nezbytné k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních činností 
v každé z oblastí uvedených v čl. 1 odst. 2.

3. Za účelem zajištění, aby pracovníci 
příslušných orgánů uvedení v odst. 1 
písm. e) a v odstavci 2 měli potřebnou 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti, je 
Komise zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro zvláštní 
požadavky na kvalifikaci a školení těchto 
pracovníků, pokud jde o vědecké a 
technické znalosti nezbytné k provádění 
úředních kontrol a jiných úředních činností 
v každé z oblastí uvedených v čl. 1 odst. 2,
s ohledem na to, že tyto akty v přenesené 
pravomoci by měly být v souladu se 
specifickými rysy každého členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže je v rámci služeb příslušného 
orgánu k provádění úředních kontrol nebo 
jiných úředních činností způsobilá více než 
jedna jednotka, musí být mezi těmito 
různými jednotkami zajištěna efektivní a 
účinná koordinace.

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány zpřístupní výsledky 
auditů uvedených v odstavci 1 na základě 
její žádosti Komisi.

2. Příslušné orgány zpřístupní výsledky 
auditů uvedených v odstavci 1 na základě 
její odůvodněné žádosti Komisi.

Or. es

Odůvodnění

Komise musí svou žádost o tyto informace odůvodnit, aby členským státům nebyly 
předkládány nepodložené žádosti.

Pozměňovací návrh 252
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
provádění auditů uvedených v odstavci 1. 
Uvedené prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
141 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
provádění auditů uvedených v odstavci 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit pokyny pro 
provádění auditů uvedených v odstavci 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
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s přezkumným postupem podle čl. 141 
odst. 2.

s přezkumným postupem podle čl. 141 
odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Řada členských států již zavedla dobře fungující kontrolní systémy. Podrobná pravidla, která 
by s sebou mohla nést vysoké finanční či personální náklady, nejsou nutná. V nezbytných 
případech lze členské státy podpořit například pomocí pokynů.

Pozměňovací návrh 254
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí příslušných orgánů týkající se 
fyzických a právnických osob

Rozhodnutí příslušných orgánů týkající se
provozovatelů

Or. pl

Pozměňovací návrh 255
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proti rozhodnutím přijatým příslušnými 
orgány v souladu s článkem 53, čl. 64 
odst. 3 a 5, článkem 65, čl. 134 odst. 2 a 
čl. 135 odst. 1 a 2 týkajícím se fyzických 
nebo právnických osob mají tyto osoby 
právo se odvolat v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Proti rozhodnutím přijatým příslušnými 
orgány v souladu s článkem 53, čl. 64 
odst. 3 a 5, článkem 65, čl. 134 odst. 2 a 
čl. 135 odst. 1 a 2 týkajícím se 
provozovatelů mají tyto osoby právo se 
odvolat v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy.

Or. pl
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