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a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania 
potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací 
materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, [….]/2013 [Úrad pre 
publikácie, vložte číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie 
s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných 
podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu] a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ESC, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 
2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách)
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Pozmeňujúci návrh 59
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o úradných kontrolách a iných úradných 
činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 
uplatňovania potravinového a krmivového 
práva a pravidiel pre zdravie zvierat 
a dobré životné podmienky zvierat, pre 
zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací 
materiál a pre prípravky na ochranu 
rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 
1151/2012 a [….]/2013 [Úrad pre 
publikácie, vložte číslo nariadenia, ktorým 
sa stanovuje hospodárenie s výdavkami 
týkajúcimi sa potravinového reťazca, 
zdravia, dobrých životných podmienok 
zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu] a smerníc 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nariadenie o úradných kontrolách)

o úradných kontrolách a iných úradných 
činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 
uplatňovania potravinového a krmivového 
práva a pravidiel pre zdravie zvierat 
a dobré životné podmienky zvierat 
a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a 
[….]/2013 [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje 
hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa 
potravinového reťazca, zdravia, dobrých 
životných podmienok zvierat, ako aj
zdravia rastlín a rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu] a smerníc 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nariadenie o úradných kontrolách)

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. de

Odôvodnenie

Prispôsobenie novo navrhnutému rozsahu platnosti nariadenia

Pozmeňujúci návrh 60
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o úradných kontrolách a a iných úradných 
činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 
uplatňovania potravinového a krmivového 
práva a pravidiel pre zdravie zvierat 
a dobré životné podmienky zvierat, pre 
zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací 
materiál a pre prípravky na ochranu rastlín 
a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, 
[….]/2013 [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje 
hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa 
potravinového reťazca, zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat, ako aj 
zdravia rastlín a rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu] a smerníc 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nariadenie o úradných kontrolách)

o úradných kontrolách a a iných úradných 
činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 
uplatňovania potravinového a krmivového 
práva a pravidiel pre zdravie zvierat 
a dobré životné podmienky zvierat, pre 
prípravky na ochranu rastlín a o zmene 
nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 
1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 
1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, 
nariadení (EÚ) č. 1151/2012, [….]/2013 
[Úrad pre publikácie, vložte číslo 
nariadenia, ktorým sa stanovuje 
hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa 
potravinového reťazca, zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat, ako aj 
zdravia rastlín a rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu] a smerníc 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nariadenie o úradných kontrolách)

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý text, pričom treba prispôsobiť aj
odôvodnenia.)

Or. en

Odôvodnenie

Obidve oblasti (zdravie rastlín aj rastlinný rozmnožovací materiál) nemajú priamu súvislosť
s bezpečnosťou potravín a krmív. Potravina alebo krmivo získa svoje vlastnosti až po procese 
prvotnej výroby, a preto je potrebné svedomité rozhodnutie prevádzkovateľa. Kontroly 
v obidvoch oblastiach sú upravované osobitnými právnymi predpismi, takže by bolo
neprimerané zahrnúť obidve oblasti do tohto nariadenia. Len čo však potravina alebo krmivo 
vstúpi do agropotravinového reťazca, uplatňujú sa, samozrejme, všetky pravidlá v súlade 
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s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh 61
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V zmluve sa vyžaduje, aby sa vo 
vymedzení a vykonávaní všetkých politík 
a činností Únie zabezpečila vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia. Tento cieľ sa 
má okrem iného dosiahnuť 
prostredníctvom opatrení vo veterinárnej
a fytosanitárnej oblasti, ktorých priamym 
cieľom je ochrana ľudského zdravia.

(1) V zmluve sa vyžaduje, aby sa vo 
vymedzení a vykonávaní všetkých politík 
a činností Únie zabezpečila vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia. Tento cieľ sa 
má okrem iného dosiahnuť 
prostredníctvom opatrení vo veterinárnej 
oblasti, ktorých priamym cieľom je 
ochrana ľudského zdravia.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 62
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V právnych predpisoch Únie je 
stanovený súbor harmonizovaných 
pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby boli 
potraviny a krmivá bezpečné a blahodarné 
a aby sa činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
bezpečnosť potravinového reťazca alebo 
ochranu záujmov spotrebiteľov v súvislosti 
s potravinami a informáciami 
o potravinách, vykonávali v súlade 
s osobitnými požiadavkami. Pravidlá Únie 

(3) V právnych predpisoch Únie je 
stanovený súbor harmonizovaných 
pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby boli 
potraviny a krmivá bezpečné a blahodarné 
a aby sa činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť 
bezpečnosť potravinového reťazca alebo 
ochranu záujmov spotrebiteľov v súvislosti 
s potravinami a informáciami 
o potravinách, vykonávali v súlade 
s osobitnými požiadavkami. Pravidlá Únie 
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existujú aj na zabezpečenie vysokej úrovne 
zdravia ľudí, zvierat a rastlín a dobrých 
životných podmienok zvierat v celom 
potravinovom reťazci a vo všetkých 
oblastiach činností, kde je hlavným cieľom 
boj proti možnému šíreniu chorôb zvierat, 
ktoré sú v niektorých prípadoch prenosné 
na ľudí, alebo škodcov škodlivých pre 
rastliny alebo rastlinné produkty, a na 
zabezpečenie ochrany životného 
prostredia pred rizikami, ktoré môžu 
vyplynúť z geneticky modifikovaných 
organizmov (GMO) a prípravkov na 
ochranu rastlín. Pravidlami Únie sa 
zaručuje aj identita a kvalita rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu. Správne 
uplatňovanie týchto pravidiel ďalej 
označovaných ako „právne predpisy Únie 
týkajúce sa agropotravinového reťazca“, 
prispieva k fungovaniu vnútorného trhu.

existujú aj na zabezpečenie vysokej úrovne 
zdravia ľudí, zvierat a dobrých životných 
podmienok zvierat v celom potravinovom 
reťazci a vo všetkých oblastiach činností, 
kde je hlavným cieľom boj proti možnému 
šíreniu chorôb zvierat, ktoré sú 
v niektorých prípadoch prenosné na ľudí. 
Správne uplatňovanie týchto pravidiel 
ďalej označovaných ako „právne predpisy 
Únie týkajúce sa agropotravinového 
reťazca“, prispieva k fungovaniu 
vnútorného trhu.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 63
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Základné pravidlá Únie, pokiaľ ide 
o potravinové a krmivové právo, sú 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. 
januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 

(4) Základné pravidlá Únie, pokiaľ ide 
o potravinové a krmivové právo, sú 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. 
januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 
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potravín10 . Okrem týchto pravidiel existuje 
špecifickejšie potravinové a krmivové 
právo, ktoré upravuje rôzne oblasti, ako sú 
výživa zvierat vrátane krmív s obsahom 
liečiv, hygiena potravín a krmív, zoonózy, 
vedľajšie živočíšne produkty, rezíduá 
veterinárnych liekov, znečisťujúce látky, 
kontrola a eradikácia chorôb zvierat 
ovplyvňujúcich zdravie ľudí, označovanie 
potravín a krmív, prípravky na ochranu 
rastlín, prídavné látky v potravinách 
a kŕmne doplnkové látky, vitamíny, 
minerálne soli, stopové prvky a iné 
prísady, materiály prichádzajúce do styku 
s potravinami, požiadavky na kvalitu 
a zloženie, pitná voda, ionizácia, nové 
potraviny a geneticky modifikované 
organizmy (GMO).

potravín10 . Okrem týchto pravidiel existuje 
špecifickejšie potravinové a krmivové 
právo, ktoré upravuje rôzne oblasti, ako sú 
výživa zvierat vrátane krmív s obsahom 
liečiv, hygiena potravín a krmív, zoonózy, 
vedľajšie živočíšne produkty, rezíduá 
veterinárnych liekov, znečisťujúce látky, 
kontrola a eradikácia chorôb zvierat 
ovplyvňujúcich zdravie ľudí, označovanie 
potravín a krmív, prídavné látky 
v potravinách a kŕmne doplnkové látky, 
vitamíny, minerálne soli, stopové prvky 
a iné prísady, materiály prichádzajúce do 
styku s potravinami, požiadavky na kvalitu 
a zloženie, pitná voda, ionizácia a nové 
potraviny.

__________________ __________________
10 Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. 10 Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 64
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Právnymi predpismi Únie o zdraví 
rastlín sa upravuje zavlečenie, usídlenie a 
rozšírenie škodcov rastlín, ktoré v Únii 
neexistujú alebo sa tam vyskytujú len 
zriedkavo. Ich cieľom je chrániť zdravie 
plodín v Únii, verejné a súkromné zelené 
plochy a lesy a súčasne chrániť 
biodiverzitu a životné prostredie Únie a 

vypúšťa sa
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zaručiť kvalitu a bezpečnosť potravín a 
krmív vyrobených z rastlín.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 65
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Právnymi predpismi Únie o zdraví 
rastlín sa upravuje zavlečenie, usídlenie a 
rozšírenie škodcov rastlín, ktoré v Únii 
neexistujú alebo sa tam vyskytujú len 
zriedkavo. Ich cieľom je chrániť zdravie 
plodín v Únii, verejné a súkromné zelené 
plochy a lesy a súčasne chrániť 
biodiverzitu a životné prostredie Únie a 
zaručiť kvalitu a bezpečnosť potravín a 
krmív vyrobených z rastlín.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Právnymi predpismi Únie o rastlinnom 
rozmnožovacom materiáli sa upravuje 
produkcia rastlinného rozmnožovacieho 

vypúšťa sa
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materiálu na účely uvedenia na trh 
a uvádzanie rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu poľnohospodárskych, 
rastlinných, lesných, ovocných 
a okrasných druhov a viničov na trh. 
Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť 
identitu, zdravie a kvalitu rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu pre jeho 
používateľov a produktivitu, rozmanitosť, 
zdravie a kvalitu agropotravinového 
reťazca a tiež prispieť k ochrane 
biodiverzity a životného prostredia.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 67
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Právnymi predpismi Únie o rastlinnom 
rozmnožovacom materiáli sa upravuje 
produkcia rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu na účely uvedenia na trh 
a uvádzanie rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu poľnohospodárskych, 
rastlinných, lesných, ovocných 
a okrasných druhov a viničov na trh. 
Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť 
identitu, zdravie a kvalitu rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu pre jeho 
používateľov a produktivitu, rozmanitosť, 
zdravie a kvalitu agropotravinového 
reťazca a tiež prispieť k ochrane 
biodiverzity a životného prostredia.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca 
je viacero ustanovení, ktorých 
presadzovanie nebolo upravené alebo bolo 
len čiastočne upravené v nariadení (ES) č. 
882/2004. Špecifické pravidlá úradných 
kontrol ostali zachované najmä 
v právnych predpisoch Únie o rastlinnom 
rozmnožovacom materiáli a v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa 
ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa 
vedľajších živočíšnych produktov 
a odvodených produktov neurčených na 
ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1774/200212 . Zdravie 
rastlín je tiež do veľkej miery mimo 
rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 
882/2004, keďže určité pravidlá pre 
úradné kontroly sú stanovené v smernici 
Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 
o ochranných opatreniach proti 
zavlečeniu organizmov škodlivých pre 
rastliny alebo rastlinné produkty do 
Spoločenstva a proti ich rozšíreniu 
v rámci Spoločenstva13 .

vypúšťa sa

__________________
12 Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.
13 Ú. v. EÚ L 169, 10.7.2000, s. 1.

Or. de
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Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 69
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca je 
viacero ustanovení, ktorých presadzovanie 
nebolo upravené alebo bolo len čiastočne 
upravené v nariadení (ES) č. 882/2004. 
Špecifické pravidlá úradných kontrol ostali 
zachované najmä v právnych predpisoch 
Únie o rastlinnom rozmnožovacom 
materiáli a v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. 
októbra 2009, ktorým sa ustanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších 
živočíšnych produktov a odvodených 
produktov neurčených na ľudskú spotrebu 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1774/200212. Zdravie rastlín je tiež do 
veľkej miery mimo rozsahu pôsobnosti 
nariadenia (ES) č. 882/2004, keďže určité 
pravidlá pre úradné kontroly sú stanovené 
v smernici Rady 2000/29/ES z 8. mája 
2000 o ochranných opatreniach proti 
zavlečeniu organizmov škodlivých pre 
rastliny alebo rastlinné produkty do 
Spoločenstva a proti ich rozšíreniu 
v rámci Spoločenstva13 .

(14) V právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca je 
viacero ustanovení, ktorých presadzovanie 
nebolo upravené alebo bolo len čiastočne 
upravené v nariadení (ES) č. 882/2004. 
Špecifické pravidlá úradných kontrol ostali 
zachované najmä v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. 
októbra 2009, ktorým sa ustanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších 
živočíšnych produktov a odvodených 
produktov neurčených na ľudskú spotrebu 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1774/200212 . 

__________________ __________________
12 Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1. 12 Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.
13 Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zracionalizovať 
a zjednodušiť celkový legislatívny rámec, 
a zároveň sledovať cieľ lepšej regulácie, by 
sa mali pravidlá uplatniteľné na úradné 
kontroly v špecifických oblastiach 
integrovať do jedného legislatívneho 
rámca pre úradné kontroly. Na tento účel 
by sa malo zrušiť nariadenie (ES) č. 
882/2004 a ostatné akty, ktorými sa 
v súčasnosti upravujú úradné kontroly 
v špecifických oblastiach, a mali by sa 
nahradiť týmto nariadením.

(16) S cieľom zracionalizovať 
a zjednodušiť celkový legislatívny rámec, 
a zároveň sledovať cieľ lepšej regulácie, by 
sa mali pravidlá uplatniteľné na úradné 
kontroly výraznejšie integrovať, pokiaľ 
sledujú ten istý účel vzhľadom na 
kontrolné činnosti. Na tento účel by sa 
malo zrušiť nariadenie (ES) č. 882/2004 
a ostatné akty, ktorými sa v súčasnosti 
upravujú úradné kontroly v špecifických 
oblastiach, a mali by sa nahradiť týmto 
nariadením.

Or. de

Odôvodnenie

Odvetvové pravidlá v oblasti kontroly, ktoré sledujú iný cieľ než ochranu bezpečnosti 
potravín, by sa nemali začleniť do tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 71
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca sa 
príslušné orgány členských štátov poverujú 
špecializovanými úlohami, ktoré majú 
vykonávať na ochranu zdravia zvierat, 
zdravia rastlín a dobrých životných 
podmienok zvierat, na ochranu životného 
prostredia v súvislosti s GMO 

(20) V právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca sa 
príslušné orgány členských štátov poverujú 
špecializovanými úlohami, ktoré majú 
vykonávať na ochranu zdravia zvierat 
a dobrých životných podmienok zvierat. 
Tieto úlohy sú činnosti vo verejnom 
záujme, ktoré príslušné orgány členských 
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a prípravkami na ochranu rastlín a na 
zabezpečenie identity a vysokej kvality 
rastlinného rozmnožovacieho materiálu. 
Tieto úlohy sú činnosti vo verejnom 
záujme, ktoré príslušné orgány členských 
štátov musia vykonávať na účely 
odstránenia, zamedzenia šírenia alebo 
zníženia rizík, ktoré môžu vyplynúť pre 
zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré 
životné podmienky zvierat alebo pre 
životné prostredie. Tieto činnosti, ktoré 
zahŕňajú schvaľovanie výrobkov, dohľad, 
dozor a monitorovanie (vrátane 
monitorovania na epidemiologické účely), 
eradikáciu a zamedzenie šírenia chorôb 
a iné úlohy kontrolovania chorôb, upravujú 
rovnaké odvetvové pravidlá, ktoré sa 
presadzujú prostredníctvom úradných 
kontrol.

štátov musia vykonávať na účely 
odstránenia, zamedzenia šírenia alebo 
zníženia rizík, ktoré môžu vyplynúť pre 
zdravie ľudí, zvierat alebo dobré životné 
podmienky zvierat. Tieto činnosti, ktoré 
zahŕňajú schvaľovanie výrobkov, dohľad, 
dozor a monitorovanie (vrátane 
monitorovania na epidemiologické účely), 
eradikáciu a zamedzenie šírenia chorôb 
a iné úlohy kontrolovania chorôb, upravujú 
rovnaké odvetvové pravidlá, ktoré sa 
presadzujú prostredníctvom úradných 
kontrol.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 72
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) V právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca sa 
príslušné orgány členských štátov poverujú 
špecializovanými úlohami, ktoré majú 
vykonávať na ochranu zdravia zvierat, 
zdravia rastlín a dobrých životných 
podmienok zvierat, na ochranu životného 
prostredia v súvislosti s GMO 
a prípravkami na ochranu rastlín a na 
zabezpečenie identity a vysokej kvality 

(20) V právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca sa 
príslušné orgány členských štátov poverujú 
špecializovanými úlohami, ktoré majú 
vykonávať najmä na ochranu zdravia 
zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných 
podmienok zvierat, na ochranu životného 
prostredia v súvislosti s GMO 
a prípravkami na ochranu rastlín a na 
zabezpečenie identity a vysokej kvality 
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rastlinného rozmnožovacieho materiálu. 
Tieto úlohy sú činnosti vo verejnom 
záujme, ktoré príslušné orgány členských 
štátov musia vykonávať na účely 
odstránenia, zamedzenia šírenia alebo 
zníženia rizík, ktoré môžu vyplynúť pre 
zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré 
životné podmienky zvierat alebo pre 
životné prostredie. Tieto činnosti, ktoré 
zahŕňajú schvaľovanie výrobkov, dohľad, 
dozor a monitorovanie (vrátane 
monitorovania na epidemiologické účely), 
eradikáciu a zamedzenie šírenia chorôb 
a iné úlohy kontrolovania chorôb, upravujú 
rovnaké odvetvové pravidlá, ktoré sa 
presadzujú prostredníctvom úradných 
kontrol.

rastlinného rozmnožovacieho materiálu. 
Tieto úlohy sú činnosti vo verejnom 
záujme, ktoré príslušné orgány členských 
štátov musia vykonávať na účely 
odstránenia, zamedzenia šírenia alebo 
zníženia rizík, ktoré môžu vyplynúť pre 
zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré 
životné podmienky zvierat alebo pre 
životné prostredie. Tieto činnosti, ktoré 
zahŕňajú schvaľovanie výrobkov, dohľad, 
dozor a monitorovanie (vrátane 
monitorovania na epidemiologické účely), 
eradikáciu a zamedzenie šírenia chorôb 
a iné úlohy kontrolovania chorôb, upravujú 
rovnaké odvetvové pravidlá, ktoré sa 
presadzujú prostredníctvom úradných 
kontrol.

Or. fr

Odôvodnenie

Pojem „iné úradné činnosti“ vymedzený v článku 2 ods. 2 by sa nemal obmedziť na zdravie 
zvierat a rastlín a ochranu životného prostredia. Mal by sa vzťahovať na všetky oblasti 
uvedené v článku 1 ods. 2, aby zahŕňal napríklad aj prieskumy v oblasti spoľahlivosti 
a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 73
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Členské štáty určia na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na overenie 
správneho uplatňovania právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca a iných 
úradných činností, ktoré sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca zverili orgánom 
členských štátov, príslušné orgány, ktoré 
pôsobia vo verejnom záujme, majú

(23) Členské štáty určia na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na overenie 
správneho uplatňovania právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca a iných 
úradných činností, ktoré sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca zverili orgánom 
členských štátov, príslušné verejné orgány, 
ktoré pôsobia vo verejnom záujme
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primerané zdroje a vybavenie a poskytujú 
záruky nestrannosti a profesionálnosti. 
Príslušné orgány majú zabezpečiť kvalitu, 
konzistentnosť a účinnosť úradných 
kontrol.

a zabezpečujú kvalitu, konzistentnosť 
a účinnosť úradných kontrol. Určený 
príslušný orgán alebo orgány by mali mať
primerané zdroje a vybavenie a členské 
štáty by mali byť schopné poskytovať
záruky nestrannosti a profesionálnosti
zabezpečením svojej nezávislosti od 
prevádzkovateľov pôsobiacich 
v agropotravinovom reťazci.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby u personálu vykonávajúceho úradné kontroly nenastal konflikt záujmov 
s prevádzkovateľmi, ktorí podliehajú úradným kontrolám alebo iným úradným činnostiam. 
Členské štáty by mali preto zabezpečiť, aby príslušné orgány a iné delegované orgány, ktoré 
sú poverené vykonávaním úradných kontrol, boli úplne nezávislé od prevádzkovateľov 
pôsobiacich v agropotravinovom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 74
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Členské štáty určia na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na overenie 
správneho uplatňovania právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca a iných 
úradných činností, ktoré sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca zverili orgánom 
členských štátov, príslušné orgány, ktoré 
pôsobia vo verejnom záujme, majú 
primerané zdroje a vybavenie a poskytujú 
záruky nestrannosti a profesionálnosti. 
Príslušné orgány majú zabezpečiť kvalitu, 
konzistentnosť a účinnosť úradných 
kontrol.

(23) Členské štáty určia na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na overenie 
správneho uplatňovania právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca a iných 
úradných činností, ktoré sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca zverili orgánom 
členských štátov, príslušné orgány vo 
všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
rozsah platnosti nariadenia, ktoré majú 
pôsobiť vo verejnom záujme, majú 
primerané zdroje a vybavenie a poskytujú 
záruky nestrannosti a profesionálnosti. 
Príslušné orgány majú zabezpečiť kvalitu, 
konzistentnosť a účinnosť úradných 
kontrol.
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Pozmeňujúci návrh 75
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Členské štáty určia na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na overenie 
správneho uplatňovania právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca a iných 
úradných činností, ktoré sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca zverili orgánom 
členských štátov, príslušné orgány, ktoré 
pôsobia vo verejnom záujme, majú 
primerané zdroje a vybavenie a poskytujú 
záruky nestrannosti a profesionálnosti. 
Príslušné orgány majú zabezpečiť kvalitu, 
konzistentnosť a účinnosť úradných 
kontrol.

(23) Členské štáty určia na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na overenie 
správneho uplatňovania právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca a iných 
úradných činností, ktoré sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca zverili orgánom 
členských štátov, príslušné orgány, ktoré 
pôsobia vo verejnom záujme, majú 
primerané zdroje a vybavenie a poskytujú 
záruky nezávislosti, nestrannosti 
a profesionálnosti. Príslušné orgány majú 
zabezpečiť kvalitu, konzistentnosť 
a účinnosť úradných kontrol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

24a. Audity vykonávané príslušnými 
orgánmi alebo na požiadanie príslušných 
orgánov, ktoré majú zabezpečiť 
dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia, 
sa môžu opierať o medzinárodné normy, 
ak požiadavky týchto noriem zodpovedajú 
požiadavkám tohto nariadenia.
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Or. fr

Odôvodnenie

Príslušné orgány musia na zlepšenie svojej organizácie a fungovania vykonávať interné 
audity. Niekoľko bodov nariadenia má podobný charakter ako požiadavky noriem ISO/CEI 
17020 alebo 17065 (predtým EN 45011) a kroky podniknuté príslušnými orgánmi sa musia 
zhodnotiť na základe medzinárodných noriem v globalizovanom kontexte.

Pozmeňujúci návrh 77
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Prevádzkovatelia by mali mať právo 
odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým 
príslušnými orgánmi a mali by byť 
informovaní o tomto práve.

(25) Prevádzkovatelia majú právo odvolať 
sa proti rozhodnutiam prijatým príslušnými 
orgánmi. Príslušné orgány musia 
informovať prevádzkovateľov o tomto 
práve.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Príslušné orgány by mali zabezpečiť, 
aby personál zodpovedný za úradné 
kontroly nezverejnil informácie, na ktoré 
sa vzťahuje služobné tajomstvo, získané 
počas vykonávania týchto kontrol. Pokiaľ 
neexistuje vyšší záujem odôvodňujúci 
zverejnenie, služobné tajomstvo by malo 
zahŕňať informácie, ktoré by mohli 
narušiť účel inšpekcií, vyšetrovaní alebo 
auditov, ochranu obchodných záujmov 
a ochranu súdnych konaní a právne 

(26) Príslušné orgány by mali zabezpečiť, 
aby personál zodpovedný za úradné 
kontroly nezverejnil, s výnimkou internej 
oznamovacej povinnosti, informácie, na 
ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, 
získané počas vykonávania týchto kontrol.
V prípade podozrenia na ohrozenie 
zdravia ľudí alebo zvierat príp. iné 
závažné porušenia potravinového práva, 
by mali príslušné orgány podniknúť 
kroky s cieľom informovať verejnosť. 
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poradenstvo. Služobné tajomstvo by však 
nemalo príslušným orgánom brániť 
zverejňovať faktické informácie 
o výsledku úradných kontrol týkajúcich sa 
jednotlivých prevádzkovateľov, keď 
dotknutý prevádzkovateľ mohol podať 
k nemu pripomienky pred zverejnením 
a tieto pripomienky boli zohľadnené alebo
sú zverejnené spoločne s informáciami 
zverejňovanými príslušnými orgánmi. 
Potreba dodržiavať služobné tajomstvo sa 
nedotýka povinnosti informovať širokú 
verejnosť v prípade, že existujú primerané 
dôvody na podozrenie, že potravina alebo 
krmivo môže predstavovať riziko pre 
zdravie v súlade s článkom 10 nariadenia 
(ES) č. 178/2002. Povinnosť príslušných 
orgánov informovať širokú verejnosť 
v prípade, že existujú primerané dôvody na 
podozrenie, že potravina alebo krmivo 
môže predstavovať riziko pre zdravie ľudí 
alebo zvierat, v súlade s článkom 10 
nariadenia (ES) č. 178/2002, a právo 
jednotlivcov na ochranu ich osobných 
údajov, ako sa stanovuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov16, by 
nemali byť dotknuté týmto nariadením.

V tomto prípade sa má najmä pri 
uvádzaní názvov produktov alebo názvov 
príslušných prevádzkovateľov zachovať 
úmernosť prijatých opatrení k rozsahu 
porušenia. Faktické informácie o výsledku 
úradných kontrol týkajúcich sa 
jednotlivých prevádzkovateľov sa môžu 
zverejniť, keď dotknutý prevádzkovateľ 
mohol podať k nemu pripomienky pred 
zverejnením a tieto pripomienky boli 
zohľadnené a súčasne zverejnené spoločne 
s informáciami zverejňovanými 
príslušnými orgánmi. Povinnosť 
príslušných orgánov informovať širokú 
verejnosť v prípade, že existujú primerané 
dôvody na podozrenie, že potravina alebo 
krmivo môže predstavovať riziko pre 
zdravie ľudí alebo zvierat, v súlade 
s článkom 10 nariadenia (ES) č. 178/2002, 
a právo jednotlivcov na ochranu ich 
osobných údajov, ako sa stanovuje 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov16, 
by nemali byť dotknuté týmto nariadením.

__________________ __________________
16 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 16 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. de

Odôvodnenie

Príslušné orgány by mali informovať verejnosť v prípade ohrozenia zdravia ľudí alebo zvierat 
alebo v prípade iného závažného porušenia platných predpisov. Spôsob podania informácií 
by sa mal prispôsobiť rozsahu porušenia, aby nebol prevádzkovateľ obviňovaný bezdôvodne 
alebo dlhšie, ako je nutné na odstránenie nesprávneho konania.

Pozmeňujúci návrh 79
Horst Schnellhardt
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) V záujme účinnosti úradných kontrol, 
ktorými sa overuje dodržiavanie pravidiel, 
sa pred vykonaním kontrol nevydá žiadne 
upozornenie, pokiaľ povaha činností 
úradných kontrol nevyžaduje inak (čo je 
prípad najmä audítorských činností).

(28) V záujme účinnosti úradných kontrol, 
ktorými sa overuje dodržiavanie pravidiel, 
sa pred vykonaním kontrol nevydá žiadne 
upozornenie o čase vykonania kontroly, 
pokiaľ povaha činností úradných kontrol 
nevyžaduje inak (čo je prípad najmä 
audítorských činností).

Or. de

Odôvodnenie

Na prípravu účinnej úradnej kontroly musia prevádzkovatelia často zhromaždiť určité 
doklady, ktoré musia ešte pred kontrolami vyžiadať od príslušných úradov. Napriek tomu by 
sa ani v tomto prípade nemal oznámiť prevádzkovateľovi presný čas vykonania kontroly. 

Pozmeňujúci návrh 80
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Príslušné orgány konajú v záujme 
prevádzkovateľov a širokej verejnosti, 
pričom zabezpečujú, aby sa vysoké normy 
ochrany stanovené právnymi predpismi 
Únie týkajúcimi sa agropotravinového 
reťazca konzistentne udržovali 
a ochraňovali prostredníctvom 
primeraných opatrení na presadzovanie 
práva a aby sa prostredníctvom úradných 
kontrol zisťovalo dodržiavanie týchto 
pravidiel v celom agropotravinovom 
reťazci. Príslušné orgány by sa preto mali 
zodpovedať prevádzkovateľom a širokej 
verejnosti za účinnosť a efektívnosť 

(32) Príslušné orgány konajú v záujme 
prevádzkovateľov a širokej verejnosti, 
pričom zabezpečujú, aby sa vysoké normy 
ochrany stanovené právnymi predpismi 
Únie týkajúcimi sa agropotravinového 
reťazca konzistentne udržovali 
a ochraňovali prostredníctvom 
primeraných opatrení na presadzovanie 
práva a aby sa prostredníctvom úradných 
kontrol zisťovalo dodržiavanie týchto 
pravidiel v celom agropotravinovom 
reťazci. Príslušné orgány by sa preto mali 
zodpovedať prevádzkovateľom a širokej 
verejnosti za účinnosť a efektívnosť 
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úradných kontrol, ktoré vykonávajú. Mali 
by poskytnúť prístup k informáciám 
o organizácii a vykonávaní úradných 
kontrol a iných úradných činností a mali by 
pravidelne uverejňovať informácie 
o úradných kontrolách a ich výsledkoch. 
Príslušné orgány by mali byť s výhradou 
určitých podmienok oprávnené uverejniť 
alebo sprístupniť aj informácie o hodnotení 
jednotlivých prevádzkovateľov založenom 
na výsledku úradných kontrol.

úradných kontrol, ktoré vykonávajú. Mali 
by poskytnúť prístup k informáciám 
o organizácii a vykonávaní úradných 
kontrol a iných úradných činností a mali by 
pravidelne uverejňovať informácie 
o úradných kontrolách a ich výsledkoch. 
Príslušné orgány by mali s výhradou 
určitých podmienok uverejniť alebo 
sprístupniť aj informácie o hodnotení 
jednotlivých prevádzkovateľov založenom 
na výsledku úradných kontrol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) S cieľom zjednodušiť zisťovanie 
nedodržiavania pravidiel a zefektívniť 
prijatie nápravného opatrenia pre 
príslušného prevádzkovateľa by mal byť 
výsledok úradných kontrol zaznamenaný 
v správe, ktorej kópia sa poskytne 
prevádzkovateľovi. Keď úradné kontroly 
vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú 
prítomnosť personálu príslušných orgánov 
na monitorovanie činností 
prevádzkovateľa, správa z každej 
jednotlivej inšpekcie alebo návštevy 
u prevádzkovateľa by bola neprimeraná. 
V takýchto prípadoch by sa správy mali 
vypracúvať s frekvenciou, ktorá 
príslušným orgánom a prevádzkovateľovi 
umožňuje pravidelné informovanie 
o úrovni dodržiavania a okamžité 
oznámenie akýchkoľvek nedostatkov.

(34) S cieľom zjednodušiť zisťovanie 
nedodržiavania pravidiel a zefektívniť 
prijatie nápravného opatrenia pre 
príslušného prevádzkovateľa by mal byť 
výsledok týchto úradných kontrol 
zaznamenaný v správe, v ktorej sú uvedené 
porušenia platných právnych predpisov.
Táto správa sa poskytne 
prevádzkovateľovi. Keď úradné kontroly 
vyžadujú nepretržitú alebo pravidelnú 
prítomnosť personálu príslušných orgánov 
na monitorovanie činností 
prevádzkovateľa, správa z každej 
jednotlivej inšpekcie alebo návštevy 
u prevádzkovateľa by bola neprimeraná. 
V takýchto prípadoch by sa správy mali 
vypracúvať s frekvenciou, ktorá 
príslušným orgánom a prevádzkovateľovi 
umožňuje pravidelné informovanie 
o úrovni dodržiavania a okamžité 
oznámenie akýchkoľvek nedostatkov. 
Mala by sa tiež znížiť administratívna 
záťaž pri zaznamenávaní výsledkov 
úradných kontrol do jednotného 
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vstupného zdravotného dokladu na 
hraničných kontrolných miestach. 

Or. de

Odôvodnenie

Podľa článku 10 návrhu Komisie sa zverejní celkový počet kontrol spolu s výsledkami, takže 
táto štatistika poskytne informácie o úspešne vykonaných kontrolách. Ďalšie vypracovanie 
správy by v tomto prípade nemalo byť potrebné.

Pozmeňujúci návrh 82
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Týmto nariadením sa zriaďuje jeden
legislatívny rámec na organizáciu úradných 
kontrol zameraných na overenie 
dodržiavania pravidiel týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca vo všetkých 
oblastiach, na ktoré sa tieto pravidlá 
vzťahujú. V právnych predpisoch Únie sa 
v niektorých týchto oblastiach stanovujú 
podrobné požiadavky, ktoré sa majú 
dodržiavať a ktoré vyžadujú osobité 
zručnosti a konkrétne prostriedky na 
vykonávanie úradných kontrol. Komisia by 
v záujme zamedzenia rozdielnym 
postupom presadzovania, ktoré by mohli 
vytvoriť nerovnakú ochranu zdravia ľudí, 
zvierat a rastlín, dobrých životných 
podmienok zvierat, a, pokiaľ ide o GMO 
a prípravky na ochranu rastlín, životného 
prostredia, narušiť fungovanie vnútorného 
trhu so zvieratami a tovarom, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
a narušiť hospodársku súťaž, mala môcť 
doplniť pravidlá stanovené v tomto 
nariadení prijatím špecifických pravidiel 
pre úradné kontroly, ktoré by dokázali 
uspokojiť potreby kontrol týchto oblastí. 

(36) Týmto nariadením sa zriaďuje 
legislatívny rámec na organizáciu úradných 
kontrol zameraných na overenie 
dodržiavania pravidiel týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca vo všetkých 
oblastiach, na ktoré sa tieto pravidlá 
vzťahujú. V právnych predpisoch Únie sa 
v niektorých týchto oblastiach stanovujú 
podrobné požiadavky, ktoré sa majú 
dodržiavať a ktoré vyžadujú osobité 
zručnosti a konkrétne prostriedky na 
vykonávanie úradných kontrol. Komisia by 
v záujme zamedzenia rozdielnym 
postupom presadzovania, ktoré by mohli 
vytvoriť nerovnakú ochranu zdravia ľudí, 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, narušiť fungovanie vnútorného 
trhu so zvieratami a tovarom, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
a narušiť hospodársku súťaž, mala môcť 
doplniť pravidlá stanovené v tomto 
nariadení prijatím špecifických pravidiel 
pre úradné kontroly, ktoré by dokázali 
uspokojiť potreby kontrol týchto oblastí. 
Týmito pravidlami by sa mali osobitne 
stanoviť: konkrétne požiadavky na 
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Týmito pravidlami by sa mali osobitne 
stanoviť: konkrétne požiadavky na 
vykonávanie úradných kontrol 
a minimálnu frekvenciu týchto kontrol, 
špecifické opatrenia a opatrenia, ktorými sa 
dopĺňajú opatrenia stanovené v tomto 
nariadení, ktoré by príslušné orgány mali 
prijať v súvislosti s nedodržiavaním 
pravidiel, špecifické zodpovednosti a úlohy 
príslušných orgánov okrem tých, ktoré sú 
stanovené v tomto nariadení, a špecifické 
kritériá na spustenie mechanizmov 
administratívnej pomoci stanovených 
v tomto nariadení. V ostatných prípadoch 
môžu byť takéto doplňujúce pravidlá 
potrebné na zabezpečenie podrobnejšieho 
rámca na vykonávanie úradných kontrol 
týkajúcich sa potravín a krmiva, keď sa 
objavia nové informácie o rizikách pre 
zdravie ľudí alebo zvierat alebo, pokiaľ 
ide o GMO a prípravky na ochranu 
rastlín, pre životné prostredie, 
naznačujúce, že v prípade neexistujúcich 
spoločných špecifikácií na vykonávanie 
úradných kontrol vo všetkých členských 
štátoch by kontroly, ako sa stanovujú 
v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca, nepriniesli 
očakávanú úroveň ochrany pred týmito 
rizikami.

vykonávanie úradných kontrol 
a minimálnu frekvenciu týchto kontrol, 
špecifické opatrenia a opatrenia, ktorými sa 
dopĺňajú opatrenia stanovené v tomto 
nariadení, ktoré by príslušné orgány mali 
prijať v súvislosti s nedodržiavaním 
pravidiel, špecifické zodpovednosti a úlohy 
príslušných orgánov okrem tých, ktoré sú 
stanovené v tomto nariadení, a špecifické 
kritériá na spustenie mechanizmov 
administratívnej pomoci stanovených 
v tomto nariadení. V ostatných prípadoch 
môžu byť takéto doplňujúce pravidlá 
potrebné na zabezpečenie podrobnejšieho 
rámca na vykonávanie úradných kontrol 
týkajúcich sa potravín a krmiva, keď sa 
objavia nové informácie o rizikách pre 
zdravie ľudí alebo zvierat naznačujúce, že 
v prípade neexistujúcich spoločných 
špecifikácií na vykonávanie úradných 
kontrol vo všetkých členských štátoch by 
kontroly, ako sa stanovujú v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca, nepriniesli 
očakávanú úroveň ochrany pred týmito 
rizikami.

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý legislatívny text.)

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 83
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Príslušné orgány by mali mať 
možnosť delegovať niektoré zo svojich 
úloh na ostatné orgány. Mali by sa stanoviť 
vhodné podmienky na zaručenie 
nestrannosti, kvality a konzistentnosti 
úradných kontrol a iných úradných 
činností. Delegovaný orgán by sa mal 
akreditovať predovšetkým podľa normy 
ISO na vykonávanie inšpekcií.

(37) Príslušné orgány by mali mať 
možnosť delegovať niektoré zo svojich 
úloh na ostatné verejné orgány. Mali by sa 
stanoviť vhodné podmienky na zaručenie 
nestrannosti, kvality a konzistentnosti
úradných kontrol a iných úradných 
činností. Delegovaný orgán by sa mal 
akreditovať predovšetkým podľa normy 
ISO na vykonávanie inšpekcií a nemal by 
u neho nastať konflikt záujmov 
s akýmkoľvek prevádzkovateľom 
pôsobiacim v agrotravinovom reťazci, od 
ktorého by mal byť nezávislý.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby u personálu vykonávajúceho úradné kontroly nenastal konflikt záujmov 
s prevádzkovateľmi, ktorí podliehajú úradným kontrolám alebo iným úradným činnostiam. 
Členské štáty by mali preto zabezpečiť, aby príslušné orgány a iné delegované orgány, ktoré 
sú poverené vykonávaním úradných kontrol, boli úplne nezávislé od prevádzkovateľov 
pôsobiacich v agropotravinovom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 84
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Na zabezpečenie spoľahlivosti 
a konzistentnosti úradných kontrol a iných 
úradných činností v celej Únii by metódy 
používané na odoberanie vzoriek, 
laboratórne analýzy, testy alebo 
diagnostiku mali spĺňať najmodernejšie 
vedecké normy, uspokojiť konkrétnu 
analytickú, testovaciu a diagnostickú 
potrebu príslušného laboratória 
a poskytnúť správne a spoľahlivé 

(38) Na zabezpečenie spoľahlivosti 
a konzistentnosti úradných kontrol a iných 
úradných činností v celej Únii by metódy 
používané na odoberanie vzoriek, 
laboratórne analýzy, testy alebo 
diagnostiku mali spĺňať najmodernejšie 
vedecké normy, uspokojiť konkrétnu 
analytickú, testovaciu a diagnostickú 
potrebu príslušného laboratória 
a poskytnúť správne a spoľahlivé 
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analytické, testovacie a diagnostické 
výsledky. Mali by sa stanoviť jasné 
pravidlá pre výber metód, ktoré sa majú 
použiť, ak sú k dispozícii viaceré metódy 
z rôznych zdrojov, ako sú napríklad 
Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu (ISO), Európska 
a stredozemná organizácia pre ochranu 
rastlín (EPPO), Medzinárodný dohovor 
o ochrane rastlín (IPPC), Svetová 
organizácia pre zdravie zvierat (OIE), 
Európska únia a národné referenčné 
laboratóriá alebo vnútroštátne pravidlá.

analytické, testovacie a diagnostické 
výsledky. Mali by sa stanoviť jasné 
pravidlá pre výber metód, ktoré sa majú 
použiť, ak sú k dispozícii viaceré metódy 
z rôznych zdrojov, ako sú napríklad 
Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu (ISO), Svetová organizácia 
pre zdravie zvierat (OIE), Európska únia 
a národné referenčné laboratóriá alebo 
vnútroštátne pravidlá.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 85
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Prevádzkovatelia, ktorých zvieratá 
alebo tovar podliehajú v rámci úradných 
kontrol odoberaniu vzoriek, analýzam, 
testovaniu alebo diagnostike, by mali mať 
právo požiadať o druhé stanovisko znalca, 
ktoré by malo zahŕňať odobratie druhej 
vzorky na účely druhej kontrolnej analýzy, 
testu alebo diagnostiky, pokiaľ nie je 
takéto odobratie druhej vzorky technicky 
nemožné alebo irelevantné. Taká situácia 
nastane predovšetkým vtedy, keď je 
rozšírenie nebezpečenstva v prípade 
zvieraťa alebo tovaru osobitne nízke alebo 
jeho distribúcia je osobitne zriedkavá alebo 
nepravidelná. V dohovore IPPC sa z tohto 
dôvodu odmieta používanie takýchto 

(39) Prevádzkovatelia, ktorých zvieratá 
alebo tovar podliehajú v rámci úradných 
kontrol odoberaniu vzoriek, analýzam, 
testovaniu alebo diagnostike, by mali mať 
právo požiadať o druhé stanovisko znalca, 
ktoré by malo zahŕňať odobratie druhej 
vzorky na účely druhej kontrolnej analýzy, 
testu alebo diagnostiky, pokiaľ nie je 
takéto odobratie druhej vzorky technicky 
nemožné alebo irelevantné. Taká situácia 
nastane predovšetkým vtedy, keď je 
rozšírenie nebezpečenstva v prípade 
zvieraťa alebo tovaru osobitne nízke alebo 
jeho distribúcia je osobitne zriedkavá alebo 
nepravidelná. 
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druhých kontrolných vzoriek na 
posúdenie prítomnosti karanténnych 
organizmov v rastlinách alebo rastlinných 
produktoch.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 86
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) V záujme zaistenia flexibility 
a proporcionality, osobitne v prípade 
laboratórií pre zdravie zvierat alebo 
zdravie rastlín, by sa malo ustanoviť 
prijímanie výnimiek s cieľom umožniť 
určitým laboratóriám, aby sa nemuseli 
akreditovať pre všetky metódy, ktoré 
používajú. Navyše akreditácia laboratória 
pre všetky metódy, ktoré má používať ako 
úradné laboratórium, nemusí byť hneď 
dostupná v určitých prípadoch, keď sa 
majú používať nové alebo nedávno 
upravené metódy, a v prípadoch 
objavujúcich sa rizík alebo v núdzových 
situáciách. Úradným laboratóriám by preto 
za určitých podmienok malo byť povolené 
vykonávať analýzy, testy alebo diagnostiky 
pre príslušné orgány, skôr než získajú 
príslušnú akreditáciu.

(43) V záujme zaistenia flexibility 
a proporcionality, osobitne v prípade 
laboratórií pre zdravie zvierat, by sa malo 
ustanoviť prijímanie výnimiek s cieľom 
umožniť určitým laboratóriám, aby sa 
nemuseli akreditovať pre všetky metódy, 
ktoré používajú. Navyše akreditácia 
laboratória pre všetky metódy, ktoré má 
používať ako úradné laboratórium, nemusí 
byť hneď dostupná v určitých prípadoch, 
keď sa majú používať nové alebo nedávno 
upravené metódy, a v prípadoch 
objavujúcich sa rizík alebo v núdzových 
situáciách. Úradným laboratóriám by preto 
za určitých podmienok malo byť povolené 
vykonávať analýzy, testy alebo diagnostiky 
pre príslušné orgány, skôr než získajú 
príslušnú akreditáciu.

Or. de
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Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 87
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Vzhľadom na riziká pre zdravie ľudí, 
zvierat alebo rastlín, dobré životné 
podmienky zvierat alebo životné 
prostredie, ktoré určité zvieratá alebo tovar 
môžu predstavovať, mali by podliehať 
špecifickým úradným kontrolám, ktoré sa 
v ich prípade uskutočňujú pri ich vstupe do 
Únie. V súčasných pravidlách Únie sa 
požaduje vykonávanie úradných kontrol na 
hraniciach Únie s cieľom overiť, či sa 
dodržujú normy týkajúce sa zdravia ľudí, 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, ktoré sa vzťahujú na zvieratá, 
produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné 
produkty a vedľajšie živočíšne produkty, 
a či rastliny a rastlinné produkty spĺňajú 
fytosanitárne požiadavky. Zvýšené 
kontroly pri vstupe do Únie sa vykonávajú 
aj v prípade určitého iného tovaru, keď to 
odôvodňujú objavujúce sa alebo známe 
riziká. V tomto nariadení by sa mali 
stanoviť špecifiká týchto kontrol, ktoré sa 
v súčasnosti upravujú ustanoveniami 
smernice Rady 97/78/ES z 18. decembra 
1997, ktorou sa stanovujú zásady 
organizácie veterinárnych kontrol 
výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva 
z tretích krajín18, smernice Rady 
91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej 
princípy, ktoré sa týkajú organizácie 
veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich 
do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré 
menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 

(45) Vzhľadom na riziká pre zdravie ľudí, 
zvierat alebo dobré životné podmienky 
zvierat, ktoré určité zvieratá alebo tovar 
môžu predstavovať, mali by podliehať 
špecifickým úradným kontrolám, ktoré sa 
v ich prípade uskutočňujú pri ich vstupe do 
Únie. V súčasných pravidlách Únie sa 
požaduje vykonávanie úradných kontrol na 
hraniciach Únie s cieľom overiť, či sa 
dodržujú normy týkajúce sa zdravia ľudí, 
zvierat a dobrých životných podmienok 
zvierat, ktoré sa vzťahujú na zvieratá, 
produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné 
produkty a vedľajšie živočíšne produkty. 
Zvýšené kontroly pri vstupe do Únie sa 
vykonávajú aj v prípade určitého iného 
tovaru, keď to odôvodňujú objavujúce sa 
alebo známe riziká. V tomto nariadení by 
sa mali stanoviť špecifiká týchto kontrol, 
ktoré sa v súčasnosti upravujú 
ustanoveniami smernice Rady 97/78/ES 
z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú 
zásady organizácie veterinárnych kontrol 
výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva 
z tretích krajín18, smernice Rady 
91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej 
princípy, ktoré sa týkajú organizácie 
veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich 
do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré 
menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 
90/425/EHS a 90/675/EHS19, smernice 
Rady 2000/29 a nariadenia Komisie (ES) č. 
669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie 
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90/425/EHS a 90/675/EHS19, smernice 
Rady 2000/29 a nariadenia Komisie (ES) č. 
669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru 
úradných kontrol pri dovoze určitých 
krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, 
a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
2006/504/ES20.

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru 
úradných kontrol pri dovoze určitých 
krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, 
a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
2006/504/ES20.

__________________ __________________
18 Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9. 18 Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.
19 Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. 19 Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.
20 Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11. 20 Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 88
Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Členské štáty by mali byť povinné 
zabezpečiť nepretržitú dostupnosť 
primeraných finančných zdrojov, aby mali 
príslušné orgány, ktoré vykonávajú úradné 
kontroly a iné úradné činnosti, dostatok 
personálu a dostatočné vybavenie. Hoci 
prevádzkovatelia sú v prvom rade 
zodpovední za zabezpečenie vykonávania 
svojich činností v súlade s pravidlami Únie 
týkajúcimi sa agropotravinového reťazca, 
ich vlastný kontrolný systém, ktorý 
zaviedli na tieto účely, musí dopĺňať 
špecializovaný systém úradných kontrol, 
ktorý každý členský štát udržuje na 
zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom 

(54) Členské štáty by mali byť povinné 
zabezpečiť nepretržitú dostupnosť 
primeraných finančných zdrojov, aby mali 
príslušné orgány, ktoré vykonávajú úradné 
kontroly a iné úradné činnosti, dostatok 
personálu a dostatočné vybavenie. Hoci 
prevádzkovatelia sú v prvom rade 
zodpovední za zabezpečenie vykonávania 
svojich činností v súlade s pravidlami Únie 
týkajúcimi sa agropotravinového reťazca, 
ich vlastný kontrolný systém, ktorý 
zaviedli na tieto účely, musí dopĺňať 
špecializovaný systém úradných kontrol, 
ktorý každý členský štát udržuje na 
zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom 



AM\1013302SK.doc 29/123 PE526.075v01-00

SK

v rámci agropotravinového reťazca. Takýto 
systém je vo svojej podstate komplexný 
a náročný na zdroje a mal by mať stabilný 
prísun zdrojov pre úradné kontroly na 
úrovni, ktorá vždy zodpovedá potrebám 
presadzovania práva. Na zníženie závislosti 
úradného kontrolného systému od 
verejných financií by príslušné orgány 
mali vyberať poplatky na pokrytie 
nákladov, ktoré vznikajú pri výkone 
úradných kontrol určitých 
prevádzkovateľov, a za určité činnosti, pre 
ktoré sa v právnych predpisoch Únie 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca 
vyžaduje registrácia alebo schválenie 
v súlade s pravidlami Únie pre hygienu 
potravín a krmív alebo v súlade 
s pravidlami, ktoré upravujú zdravie 
rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál. 
Poplatky by sa mali vyberať od 
prevádzkovateľov aj na náhradu nákladov 
vynaložených na úradné kontroly 
vykonávané s cieľom vydať úradné 
osvedčenie alebo potvrdenie a nákladov 
na úradné kontroly vykonávané 
príslušnými orgánmi na hraničných 
kontrolných miestach.

v rámci agropotravinového reťazca. Takýto 
systém je vo svojej podstate komplexný 
a náročný na zdroje a mal by mať stabilný 
prísun zdrojov pre úradné kontroly na 
úrovni, ktorá vždy zodpovedá potrebám 
presadzovania práva. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) Členské štáty by mali byť povinné 
zabezpečiť nepretržitú dostupnosť 
primeraných finančných zdrojov, aby mali 
príslušné orgány, ktoré vykonávajú úradné 
kontroly a iné úradné činnosti, dostatok 
personálu a dostatočné vybavenie. Hoci 
prevádzkovatelia sú v prvom rade 
zodpovední za zabezpečenie vykonávania 

(54) Členské štáty by mali byť povinné 
zabezpečiť nepretržitú dostupnosť 
primeraných finančných zdrojov, aby mali 
príslušné orgány, ktoré vykonávajú úradné 
kontroly a iné úradné činnosti, dostatok 
personálu a dostatočné vybavenie. Hoci 
prevádzkovatelia sú v prvom rade 
zodpovední za zabezpečenie vykonávania 
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svojich činností v súlade s pravidlami Únie 
týkajúcimi sa agropotravinového reťazca, 
ich vlastný kontrolný systém, ktorý 
zaviedli na tieto účely, musí dopĺňať 
špecializovaný systém úradných kontrol, 
ktorý každý členský štát udržuje na 
zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom 
v rámci agropotravinového reťazca. Takýto 
systém je vo svojej podstate komplexný 
a náročný na zdroje a mal by mať stabilný 
prísun zdrojov pre úradné kontroly na 
úrovni, ktorá vždy zodpovedá potrebám 
presadzovania práva. Na zníženie závislosti 
úradného kontrolného systému od 
verejných financií by príslušné orgány mali 
vyberať poplatky na pokrytie nákladov, 
ktoré vznikajú pri výkone úradných kontrol 
určitých prevádzkovateľov, a za určité 
činnosti, pre ktoré sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa
agropotravinového reťazca vyžaduje
registrácia alebo schválenie v súlade 
s pravidlami Únie pre hygienu potravín 
a krmív alebo v súlade s pravidlami, ktoré 
upravujú zdravie rastlín a rastlinný 
rozmnožovací materiál. Poplatky by sa 
mali vyberať od prevádzkovateľov aj na 
náhradu nákladov vynaložených na úradné 
kontroly vykonávané s cieľom vydať 
úradné osvedčenie alebo potvrdenie 
a nákladov na úradné kontroly vykonávané 
príslušnými orgánmi na hraničných 
kontrolných miestach.

svojich činností v súlade s pravidlami Únie 
týkajúcimi sa agropotravinového reťazca, 
ich vlastný kontrolný systém, ktorý 
zaviedli na tieto účely, musí dopĺňať 
špecializovaný systém úradných kontrol, 
ktorý každý členský štát udržuje na 
zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom 
v rámci agropotravinového reťazca. Takýto 
systém je vo svojej podstate komplexný 
a náročný na zdroje a mal by mať stabilný 
prísun zdrojov pre úradné kontroly na 
úrovni, ktorá vždy zodpovedá potrebám 
presadzovania práva. Na zníženie závislosti 
úradného kontrolného systému od 
verejných financií by príslušné orgány mali 
mať možnosť vyberať poplatky alebo 
príspevky na pokrytie nákladov, ktoré 
vznikajú pri výkone úradných kontrol 
určitých prevádzkovateľov, a za určité 
činnosti, ktoré sa v právnych predpisoch 
Únie týkajú agropotravinového reťazca 
v súlade s pravidlami Únie pre hygienu 
potravín a krmív. Poplatky alebo príspevky
by sa mali vyberať od prevádzkovateľov aj 
na náhradu nákladov vynaložených na 
úradné kontroly vykonávané s cieľom 
vydať úradné osvedčenie alebo potvrdenie 
a nákladov na úradné kontroly vykonávané 
príslušnými orgánmi na hraničných 
kontrolných miestach.

Or. de

Odôvodnenie

Úprava podľa pozmeňujúceho návrhu ku kapitole VI o financovaní úradných kontrol

Pozmeňujúci návrh 90
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Poplatky by mali pokrývať, ale 
nepresahovať náklady, ktoré vznikli
príslušným orgánom pri výkone úradných 
kontrol. Tieto náklady by sa mali 
vypočítavať na základe jednotlivých 
úradných kontrol alebo na základe 
všetkých úradných kontrol vykonaných 
v priebehu stanoveného časového obdobia. 
Keď sa poplatky uplatňujú na základe 
skutočných nákladov na jednotlivé úradné 
kontroly, prevádzkovatelia, ktorí poctivo 
dodržiavajú pravidlá, by mali znášať nižšie 
zaťaženie poplatkami ako tí, ktorí ich 
nedodržiavajú, keďže by mali podliehať aj 
menej častým kontrolám. Keď sa poplatky 
vypočítavajú na základe celkových 
nákladov vzniknutých príslušným 
orgánom za určité časové obdobie 
a uplatňujú sa na všetkých 
prevádzkovateľov bez ohľadu na to, či sú 
počas referenčného obdobia naozaj
podrobení úradnej kontrole, v záujme 
podpory dodržiavania právnych predpisov 
Únie zo strany prevádzkovateľov bez 
ohľadu na to, akú metódu členský štát zvolí 
na výpočet poplatkov (či na základe 
skutočných nákladov, alebo paušálne 
sadzby), by sa uvedené poplatky mali 
vypočítavať tak, aby sa odmenili 
prevádzkovatelia, ktorí konzistentne 
dodržiavajú právne predpisy Únie 
týkajúce sa potravinového reťazca.

(55) Poplatky alebo príspevky by mali 
pokrývať, ale nepresahovať náklady, ktoré 
vznikli príslušným orgánom pri výkone 
úradných kontrol. Tieto náklady by sa mali 
vypočítavať na základe úradných kontrol 
vykonaných v priebehu stanoveného 
časového obdobia. Prevádzkovatelia, ktorí 
poctivo dodržiavajú pravidlá, by mali 
znášať nižšie zaťaženie poplatkami ako tí, 
ktorí ich nedodržiavajú, keďže by mali 
podliehať aj menej častým kontrolám.
V záujme podpory dodržiavania právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa 
potravinového reťazca zo strany 
prevádzkovateľov bez ohľadu na to, akú 
metódu financovania členský štát zvolí, by 
sa uvedené poplatky alebo príspevky mali 
vypočítavať tak, aby sa odmenili 
prevádzkovatelia, ktorí konzistentne 
dodržiavajú právne predpisy Únie 
týkajúce sa potravinového reťazca. Pri 
stanovení poplatkov alebo príspevkov by 
členské štáty mali prihliadať na osobitnú 
situáciu príslušného prevádzkovateľa 
vzhľadom na jeho rizikové faktory, výkon, 
výrobné a spracovateľské metódy 
a zemepisnú polohu.

Or. de

Odôvodnenie

Úprava podľa pozmeňujúceho návrhu ku kapitole VI o financovaní úradných kontrol

Pozmeňujúci návrh 91
Julie Girling
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Malo by sa zakázať priame alebo 
nepriame vracanie poplatkov vybratých 
príslušnými orgánmi, keďže by to 
znevýhodnilo prevádzkovateľov, ktorí 
neťažia z vrátenia, a mohlo by to narušiť 
hospodársku súťaž. V záujme podpory 
mikropodnikov by takéto podniky mali 
byť oslobodené od platenia poplatkov 
vyberaných v súlade s týmto nariadením.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Malo by sa zakázať priame alebo 
nepriame vracanie poplatkov vybratých 
príslušnými orgánmi, keďže by to 
znevýhodnilo prevádzkovateľov, ktorí 
neťažia z vrátenia, a mohlo by to narušiť 
hospodársku súťaž. V záujme podpory 
mikropodnikov by takéto podniky mali 
byť oslobodené od platenia poplatkov 
vyberaných v súlade s týmto nariadením.

(56) Malo by sa zakázať priame alebo 
nepriame vracanie poplatkov vybratých 
príslušnými orgánmi, keďže by to 
znevýhodnilo prevádzkovateľov, ktorí 
neťažia z vrátenia, a mohlo by to narušiť 
hospodársku súťaž.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Malo by sa zakázať priame alebo 
nepriame vracanie poplatkov vybratých 
príslušnými orgánmi, keďže by to 
znevýhodnilo prevádzkovateľov, ktorí 
neťažia z vrátenia, a mohlo by to narušiť 
hospodársku súťaž. V záujme podpory 
mikropodnikov by takéto podniky mali 
byť oslobodené od platenia poplatkov 
vyberaných v súlade s týmto nariadením.

(56) Malo by sa zakázať priame alebo 
nepriame vracanie poplatkov vybratých 
príslušnými orgánmi, keďže by to 
znevýhodnilo prevádzkovateľov, ktorí 
neťažia z vrátenia, a mohlo by to narušiť 
hospodársku súťaž.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Malo by sa zakázať priame alebo 
nepriame vracanie poplatkov vybratých 
príslušnými orgánmi, keďže by to 
znevýhodnilo prevádzkovateľov, ktorí 
neťažia z vrátenia, a mohlo by to narušiť 
hospodársku súťaž. V záujme podpory 
mikropodnikov by takéto podniky mali byť 
oslobodené od platenia poplatkov 
vyberaných v súlade s týmto nariadením.

(56) Malo by sa zakázať priame alebo 
nepriame vracanie poplatkov vybratých 
príslušnými orgánmi, keďže by to 
znevýhodnilo prevádzkovateľov, ktorí 
neťažia z vrátenia, a mohlo by to narušiť 
hospodársku súťaž. V záujme podpory 
mikropodnikov by takéto podniky mali byť 
oslobodené od platenia poplatkov 
vyberaných v súlade s týmto nariadením.
Určenie týchto podnikov podľa ich 
ročného príjmu v eurách by však viedlo 
k oveľa väčšiemu počtu oslobodení 
v niektorých členských štátoch a mohlo by 
znamenať dodatočné finančné zaťaženie 
vnútroštátnych orgánov 
v najchudobnejších členských štátoch.
Každý členský štát by mal preto stanoviť 
kritériá pre oslobodenie mikropodnikov 
na svojom území.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Úradné kontroly a iné úradné činnosti 
by mali byť založené na analytických, 
testovacích a diagnostických metódach, 
ktoré spĺňajú najmodernejšie vedecké 
normy a poskytujú správne, spoľahlivé 
a porovnateľné výsledky v celej Únii. Preto 
by sa mali nepretržite zlepšovať metódy 
používané úradnými laboratóriami ako aj 
kvalita a jednotnosť analytických, 
testovacích a diagnostických údajov, ktoré 
vyprodukujú. Komisia by na tento účel 
mala mať možnosť vymenovať referenčné 
laboratóriá Európskej únie a spoliehať sa
na ich odbornú pomoc vo všetkých 
uvedených oblastiach potravinového 
reťazca, keď sú potrebné presné 
a spoľahlivé analytické, testovacie 
a diagnostické výsledky. Referenčné 
laboratóriá Európskej únie by mali najmä 
zabezpečiť, aby národné referenčné 
laboratóriá a úradné laboratóriá mali 
aktuálne informácie o dostupných 
metódach, mali by organizovať alebo 
aktívne sa zúčastňovať na 
medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach a zabezpečovať školenia pre 
národné referenčné laboratóriá alebo 
úradné laboratóriá.

(60) Úradné kontroly a iné úradné činnosti 
by mali byť založené na analytických, 
testovacích a diagnostických metódach, 
ktoré spĺňajú najmodernejšie vedecké 
normy a poskytujú správne, spoľahlivé 
a porovnateľné výsledky v celej Únii. Preto 
by sa mali nepretržite zlepšovať metódy 
používané úradnými laboratóriami ako aj 
kvalita a jednotnosť analytických, 
testovacích a diagnostických údajov, ktoré 
vyprodukujú. Komisia by na tento účel 
mala mať možnosť vymenovať referenčné 
laboratóriá Európskej únie a v danom 
prípade sa spoliehať na ich odborné 
stanovisko vo všetkých uvedených 
oblastiach potravinového reťazca, keď 
treba vykonať presné a spoľahlivé analýzy 
na testovacie a diagnostické účely. 
Referenčné laboratóriá Európskej únie by 
mali najmä zabezpečiť, aby národné 
referenčné laboratóriá, ktoré sú 
akreditované podľa európskych noriem,
a úradné laboratóriá mali aktuálne 
informácie, infraštruktúru a technické 
vybavenie pre dostupné metódy, mali by 
organizovať alebo aktívne sa zúčastňovať 
na medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach a zabezpečovať školenia pre 
zjednotenie metód a jednotný výklad 
výsledkov národných referenčných 
laboratórií alebo úradných laboratórií.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 96
Mario Pirillo
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Úradné kontroly a iné úradné činnosti 
by mali byť založené na analytických, 
testovacích a diagnostických metódach, 
ktoré spĺňajú najmodernejšie vedecké 
normy a poskytujú správne, spoľahlivé 
a porovnateľné výsledky v celej Únii. Preto 
by sa mali nepretržite zlepšovať metódy 
používané úradnými laboratóriami ako aj 
kvalita a jednotnosť analytických, 
testovacích a diagnostických údajov, ktoré 
vyprodukujú. Komisia by na tento účel 
mala mať možnosť vymenovať referenčné 
laboratóriá Európskej únie a spoliehať sa 
na ich odbornú pomoc vo všetkých 
uvedených oblastiach potravinového 
reťazca, keď sú potrebné presné 
a spoľahlivé analytické, testovacie 
a diagnostické výsledky. Referenčné 
laboratóriá Európskej únie by mali najmä 
zabezpečiť, aby národné referenčné 
laboratóriá a úradné laboratóriá mali 
aktuálne informácie o dostupných 
metódach, mali by organizovať alebo 
aktívne sa zúčastňovať na 
medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach a zabezpečovať školenia pre 
národné referenčné laboratóriá alebo 
úradné laboratóriá.

(60) Úradné kontroly a iné úradné činnosti 
by mali byť založené na analytických, 
testovacích a diagnostických metódach, 
ktoré spĺňajú najmodernejšie vedecké 
normy a poskytujú správne, spoľahlivé 
a porovnateľné výsledky v celej Únii. Preto 
by sa mali nepretržite zlepšovať metódy 
používané úradnými laboratóriami ako aj 
kvalita a jednotnosť analytických, 
testovacích a diagnostických údajov, ktoré 
vyprodukujú. Komisia by na tento účel 
mala mať možnosť vymenovať referenčné 
laboratóriá Európskej únie a spoliehať sa 
na ich odbornú pomoc vo všetkých 
uvedených oblastiach potravinového 
reťazca, keď sú potrebné presné 
a spoľahlivé analytické, testovacie 
a diagnostické výsledky. Referenčné 
laboratóriá Európskej únie by mali najmä 
zabezpečiť, aby národné referenčné 
laboratóriá a úradné laboratóriá mali 
aktuálne informácie o dostupných 
metódach, mali by organizovať alebo 
aktívne sa zúčastňovať na 
medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach a zabezpečovať školenia pre 
národné referenčné laboratóriá alebo 
úradné laboratóriá. Poverenie úradných 
laboratórií Európskej únie úlohami sa 
uskutoční v prípade, keď Komisia nebude 
mať k dispozícii dostatočné technické 
a vedecké odborné poznatky na realizáciu 
činností, ktorými môže poveriť úradné 
laboratóriá Európskej únie. Výber 
úradných laboratórií Európskej únie sa 
uskutoční na základe verejného 
výberového konania.

Or. it
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Odôvodnenie

Európska komisia má výskumné centrá, ako napríklad Spoločné výskumné centrum (JRC), 
ktoré môžu hrať dôležitú úlohu pri stanovovaní analytických metód a diagnostických testov 
pre úradné kontroly. Vnútroštátnym spolufinancovaním potrebným pre referenčné laboratoriá 
sa znížil počet uchádzačov. Pre optimalizáciu európskych zdrojov sa na úradné laboratóriá 
EÚ možno obrátiť len vtedy, ak Komisia nemá k dispozícii náležité kompetencie.

Pozmeňujúci návrh 97
Mario Pirillo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60a) Referenčné laboratóriá Európskej 
únie sa v článku 32 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1829/2003 v prípade geneticky 
modifikovaných potravín a krmív 
a v článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
1831/2003 v prípade doplnkových látok 
v krmivách poverujú osobitnými úlohami 
v rámci postupu povoľovania geneticky 
modifikovaných potravín alebo krmív 
alebo doplnkových látok v krmivách, ktoré 
sa týkajú najmä testovania, hodnotenia 
a schvaľovania metód na stanovenie 
alebo analýzu navrhnutých žiadateľom. 
Zo skúseností vyplýva, že znalosti 
a odborné skúsenosti v oblasti testovania, 
hodnotenia a schvaľovania metód v rámci 
povoľovacieho postupu sú nevyhnutné na 
zaručenie významného novátorského 
prínosu, pokiaľ ide o účinnosť úradných 
kontrol. Laboratóriá ustanovené v súlade 
s článkom 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
1829/2003 a článkom 21 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1831/2003 by tak mali pôsobiť ako
referenčné laboratóriá Európskej únie na 
účely tohto nariadenia.

Or. it
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Odôvodnenie

Oprava pozmeňujúceho návrhu 3 v návrhu správy. Ide najmä o odkaz na článok 21 ods. 1 
namiesto článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Laboratóriá ustanovené podľa 
článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
1831/2003 musia pôsobiť ako európske referenčné laboratóriá a nie úradné laboratóriá, ako 
je nesprávne uvedené v pozmeňujúcom návrhu 3.

Pozmeňujúci návrh 98
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Príslušné orgány by na vykonávanie 
úradných kontrol a iných úradných činností 
týkajúcich sa produkcie a marketingu 
rastlinného rozmnožovacieho materiálu
a v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat mali mať prístup k aktualizovaným, 
spoľahlivým a konzistentným technickým 
údajom, k výsledkom výskumu, novým 
postupom a odborným poznatkom 
potrebným na správne uplatňovanie 
právnych predpisov Únie platných v týchto 
oblastiach. Komisia by na tento účel mala 
byť schopná vymenovať referenčné centrá 
Európskej únie pre rastlinný rozmnožovací 
materiál a pre dobré životné podmienky 
zvierat a spoľahnúť sa na ich odbornú 
pomoc.

(61) Príslušné orgány by na vykonávanie 
úradných kontrol a iných úradných činností 
v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat mali mať prístup k aktualizovaným, 
spoľahlivým a konzistentným technickým 
údajom, k výsledkom výskumu, novým 
postupom a odborným poznatkom 
potrebným na správne uplatňovanie 
právnych predpisov Únie platných v týchto 
oblastiach. Komisia by na tento účel mala 
byť schopná vymenovať referenčné centrá 
Európskej únie pre dobré životné 
podmienky zvierat a spoľahnúť sa na ich 
odbornú pomoc.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 99
Marit Paulsen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Príslušné orgány by na vykonávanie 
úradných kontrol a iných úradných činností 
týkajúcich sa produkcie a marketingu 
rastlinného rozmnožovacieho materiálu 
a v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat mali mať prístup k aktualizovaným, 
spoľahlivým a konzistentným technickým 
údajom, k výsledkom výskumu, novým 
postupom a odborným poznatkom 
potrebným na správne uplatňovanie 
právnych predpisov Únie platných v týchto 
oblastiach. Komisia by na tento účel mala 
byť schopná vymenovať referenčné centrá 
Európskej únie pre rastlinný rozmnožovací 
materiál a pre dobré životné podmienky 
zvierat a spoľahnúť sa na ich odbornú 
pomoc.

(61) Príslušné orgány by na vykonávanie 
úradných kontrol a iných úradných činností 
týkajúcich sa produkcie a marketingu 
rastlinného rozmnožovacieho materiálu 
a v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat mali mať prístup k aktualizovaným, 
spoľahlivým a konzistentným technickým 
údajom, k výsledkom výskumu, novým 
postupom a odborným poznatkom 
potrebným na správne uplatňovanie 
právnych predpisov Únie platných v týchto 
oblastiach. Komisia by na tento účel mala 
byť schopná vymenovať referenčné centrá 
Európskej únie pre rastlinný rozmnožovací 
materiál a pre dobré životné podmienky 
zvierat a spoľahnúť sa na ich odbornú 
pomoc. Štruktúra referenčných centier 
pre dobré životné podmienky zvierat by 
mala odrážať skúsenosti nadobudnuté 
v pilotnom projekte „EUWelNet, 
koordinovanej európskej sieti v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) V záujme sledovania cieľov tohto 
nariadenia a podporenia bezproblémového 
fungovania vnútorného trhu a súčasne 
zabezpečenia dôvery spotrebiteľov v tento 
vnútorný trh by sa nedodržiavanie 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
potravinového reťazca, ktoré si vyžadujú 
opatrenia na presadzovanie práva vo viac 

(62) V záujme sledovania cieľov tohto 
nariadenia a podporenia bezproblémového 
fungovania vnútorného trhu a súčasne 
zabezpečenia dôvery spotrebiteľov v tento 
vnútorný trh by sa nedodržiavanie 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
potravinového reťazca, ktoré si vyžadujú 
opatrenia na presadzovanie práva vo viac 
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ako jednom členskom štáte, malo efektívne 
a konzistentne riešiť. Systém rýchleho 
varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) 
zriadený článkom 50 nariadenia (ES) č. 
178/2002 už príslušným orgánom 
umožňuje rýchlo si vymieňať a šíriť 
informácie o závažných priamych alebo 
nepriamych rizikách pre ľudské zdravie 
v súvislosti s potravinami a krmivom alebo 
o závažných rizikách pre zdravie ľudí 
a zvierat alebo pre životné prostredie 
v súvislosti s krmivami s cieľom umožniť 
prijatie rýchlych opatrení, ako čeliť týmto 
rizikám. Tento nástroj síce umožňuje včas 
konať vo všetkých dotknutých členských 
štátoch a riešiť určité závažné riziká 
v potravinovom reťazci, nemôže však 
slúžiť na účely umožnenia účinnej 
cezhraničnej pomoci a spolupráce medzi 
príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť 
účinné riešenie prípadov nedodržiavania 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca, ktoré majú 
cezhraničný rozmer, nielen v členskom 
štáte, v ktorom má nedodržiavanie pôvod. 
Administratívna pomoc a spolupráca by 
mali príslušným orgánom predovšetkým 
umožniť výmenu informácií, zisťovanie, 
vyšetrovanie a prijímanie účinných 
a primeraných opatrení na riešenie 
cezhraničných porušení pravidiel 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca.

ako jednom členskom štáte, malo efektívne 
a konzistentne riešiť. Systém rýchleho 
varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) 
zriadený článkom 50 nariadenia (ES) č. 
178/2002 už príslušným orgánom 
umožňuje rýchlo si vymieňať a šíriť 
informácie o závažných priamych alebo 
nepriamych rizikách pre ľudské zdravie 
v súvislosti s potravinami a krmivom alebo 
o závažných rizikách pre zdravie ľudí 
a zvierat alebo pre životné prostredie 
v súvislosti s krmivami, alebo v prípade 
potravinových podvodov s cieľom umožniť 
prijatie rýchlych opatrení, ako čeliť týmto 
rizikám. Tento nástroj síce umožňuje včas 
konať vo všetkých dotknutých členských 
štátoch a riešiť určité závažné riziká 
v potravinovom reťazci, nemôže však 
slúžiť na účely umožnenia účinnej 
cezhraničnej pomoci a spolupráce medzi 
príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť 
účinné riešenie prípadov nedodržiavania 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca, ktoré majú 
cezhraničný rozmer, nielen v členskom 
štáte, v ktorom má nedodržiavanie pôvod. 
Administratívna pomoc a spolupráca by 
mali príslušným orgánom predovšetkým 
umožniť výmenu informácií, zisťovanie, 
vyšetrovanie a prijímanie účinných 
a primeraných opatrení na riešenie 
cezhraničných porušení pravidiel 
týkajúcich sa agropotravinového reťazca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) Každý členský štát by mal byť 
povinný vytvoriť a pravidelne aktualizovať 

(64) Každý členský štát by mal byť 
povinný vytvoriť a pravidelne aktualizovať 
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viacročný národný plán kontroly pre
všetky oblasti, ktoré upravujú právne 
predpisy Únie týkajúce sa 
agropotravinového reťazca, v ktorom 
uvedie informácie o štruktúre a organizácii 
svojho systému úradných kontrol. Tieto 
viacročné národné plány kontroly 
predstavujú nástroj, prostredníctvom 
ktorého by mal každý členský štát 
zabezpečiť, aby sa úradné kontroly na jeho 
území vykonávali efektívne, na základe 
posúdenia rizika, v celom 
agropotravinovom reťazci a v súlade 
s týmto nariadením.

viacročné národné plány kontroly
špecifické pre daný sektor pre každú 
jednotlivú oblasť, ktoré upravujú právne 
predpisy Únie týkajúce sa 
agropotravinového reťazca, v ktorom 
uvedie informácie o štruktúre a organizácii 
svojho systému úradných kontrol. Tieto 
viacročné národné plány kontroly 
predstavujú nástroj, prostredníctvom 
ktorého by mal každý členský štát 
zabezpečiť, aby sa úradné kontroly na jeho 
území vykonávali efektívne, na základe 
posúdenia rizika, v celom 
agropotravinovom reťazci a v súlade 
s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Zvieratá a tovar z tretích krajín by 
mali spĺňať rovnaké požiadavky, ktoré sa 
vzťahujú na zvieratá a tovar Únie, alebo 
požiadavky, ktoré sa uznávajú ako 
prinajmenšom rovnocenné, pokiaľ ide 
o ciele sledované pravidlami Únie 
týkajúcimi sa agropotravinového reťazca. 
Táto zásada je zakotvená v článku 11 
nariadenia (ES) č. 178/2002, v ktorom sa 
stanovuje, že potraviny a krmivá dovážané 
do Únie musia spĺňať relevantné 
požiadavky potravinového práva Únie 
alebo požiadavky považované za 
prinajmenšom rovnocenné. Špecifické 
požiadavky na uplatnenie tejto zásady sa 
stanovujú v pravidlách Únie pre ochranné 
opatrenia proti škodcom rastlín, ktorými 
sa zakazuje zavlečenie určitých škodcov, 
ktoré sa v Únii nevyskytujú (alebo sa tu 
vyskytujú len v obmedzenej miere), do 

(68) Zvieratá a tovar z tretích krajín by 
mali spĺňať rovnaké požiadavky, ktoré sa 
vzťahujú na zvieratá a tovar Únie, alebo 
požiadavky, ktoré sa uznávajú ako 
prinajmenšom rovnocenné, pokiaľ ide 
o ciele sledované pravidlami Únie 
týkajúcimi sa agropotravinového reťazca. 
Táto zásada je zakotvená v článku 11 
nariadenia (ES) č. 178/2002, v ktorom sa 
stanovuje, že potraviny a krmivá dovážané 
do Únie musia spĺňať relevantné 
požiadavky potravinového práva Únie 
alebo požiadavky považované za 
prinajmenšom rovnocenné. Špecifické 
požiadavky na uplatnenie tejto zásady sa 
stanovujú v pravidlách Únie, ktorými sa 
stanovujú požiadavky na zdravie zvierat 
a ktoré umožňujú vstup zvierat a určitých 
produktov živočíšneho pôvodu do Únie len 
z tých tretích krajín, ktoré sú uvedené 
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Únie, v pravidlách Únie, ktorými sa 
stanovujú požiadavky na zdravie zvierat 
a ktoré umožňujú vstup zvierat a určitých 
produktov živočíšneho pôvodu do Únie len 
z tých tretích krajín, ktoré sú uvedené 
v zozname zostavenom na tento účel, 
a v pravidlách Únie pre organizáciu 
úradných kontrol produktov živočíšneho 
pôvodu určených na ľudskú spotrebu, 
v ktorých sa tiež stanovuje zostavenie 
zoznamu tretích krajín, výrobky z ktorých 
môžu vstúpiť do Únie. Pokiaľ ide 
o rastlinný rozmnožovací materiál, 
funguje systém rovnocennosti, podľa 
ktorého sa schvaľujú a pridávajú do 
zoznamu tretie krajiny, z ktorých sa môže 
dovážať rastlinný rozmnožovací materiál.

v zozname zostavenom na tento účel, 
a v pravidlách Únie pre organizáciu 
úradných kontrol produktov živočíšneho 
pôvodu určených na ľudskú spotrebu, 
v ktorých sa tiež stanovuje zostavenie 
zoznamu tretích krajín, výrobky z ktorých 
môžu vstúpiť do Únie. 

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 103
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(69) V záujme zabezpečenia toho, aby 
zvieratá a tovar vstupujúce do Únie 
z tretích krajín boli v súlade so všetkými 
požiadavkami stanovenými v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca alebo 
s požiadavkami považovanými za 
rovnocenné popri požiadavkách 
stanovených pravidlami Únie pre 
ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, 
pravidlami Únie, v ktorých sa stanovujú 
požiadavky na zdravie zvierat, 

(69) V záujme zabezpečenia toho, aby 
zvieratá a tovar vstupujúce do Únie 
z tretích krajín boli v súlade so všetkými 
požiadavkami stanovenými v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca alebo 
s požiadavkami považovanými za 
rovnocenné popri požiadavkách 
stanovených pravidlami Únie, v ktorých sa 
stanovujú požiadavky na zdravie zvierat, 
a pravidlami Únie, ktorými sa stanovujú 
špecifické pravidlá pre hygienu potravín 
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a pravidlami Únie, ktorými sa stanovujú 
špecifické pravidlá pre hygienu potravín 
živočíšneho pôvodu, s cieľom zabezpečiť, 
aby sa dodržiavali požiadavky stanovené 
v právnych predpisoch Únie 
v agropotravinovej oblasti týkajúce sa 
fytosanitárnych a veterinárnych otázok, 
Komisia by mala mať možnosť stanoviť 
podmienky vstupu zvierat a tovaru do Únie 
v miere potrebnej na zabezpečenie toho, 
aby tieto zvieratá a tovar boli v súlade so 
všetkými relevantnými požiadavkami 
právnych predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca alebo 
s rovnocennými požiadavkami. Tieto 
podmienky by sa mali vzťahovať na 
zvieratá, tovar alebo kategórie zvierat 
alebo tovaru zo všetkých tretích krajín 
alebo z určitých tretích krajín alebo ich 
regiónov.

živočíšneho pôvodu, s cieľom zabezpečiť, 
aby sa dodržiavali požiadavky stanovené 
v právnych predpisoch Únie 
v agropotravinovej oblasti týkajúce sa 
veterinárnych otázok, Komisia by mala 
mať možnosť stanoviť podmienky vstupu 
zvierat a tovaru do Únie v miere potrebnej 
na zabezpečenie toho, aby tieto zvieratá 
a tovar boli v súlade so všetkými 
relevantnými požiadavkami právnych 
predpisov Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca alebo 
s rovnocennými požiadavkami. Tieto 
podmienky by sa mali vzťahovať na 
zvieratá, tovar alebo kategórie zvierat 
alebo tovaru zo všetkých tretích krajín 
alebo z určitých tretích krajín alebo ich 
regiónov.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 104
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) Na vykonávanie účinných úradných 
kontrol a iných úradných činností je 
dôležité, aby si príslušné orgány 
v členských štátoch, Komisia 
a v relevantných prípadoch 
prevádzkovatelia mohli rýchlo a efektívne 
vymieňať údaje a informácie týkajúce sa 
úradných kontrol alebo ich výsledky.
V právnych predpisoch Únie sa zriaďujú 

(73) Na vykonávanie účinných úradných 
kontrol a iných úradných činností je 
dôležité, aby si príslušné orgány 
v členských štátoch, Komisia 
a v relevantných prípadoch 
prevádzkovatelia mohli rýchlo a efektívne 
vymieňať údaje a informácie týkajúce sa 
úradných kontrol alebo ich výsledky. 
V právnych predpisoch Únie sa zriaďujú 
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viaceré informačné systémy, ktoré riadi 
Komisia, s cieľom umožniť spracovanie 
a správu týchto údajov a informácií 
prostredníctvom automatizovaných 
a internetových nástrojov funkčných 
v celej Únii. Systémom vyhradeným na 
zaznamenávanie a sledovanie výsledkov 
úradných kontrol je obchodný kontaktný 
a exportný systém TRACES (z angl. Trade 
Control and Expert System) zavedený 
rozhodnutím Komisie 2003/24/ES z 30. 
decembra 2002 o vývoji integrovaného 
počítačového veterinárneho systému, ktorý 
sa v súčasnosti používa na spracovanie 
údajov a informácií o zvieratách 
a produktoch živočíšneho pôvodu a ich 
úradných kontrol21. Tento systém by sa mal 
aktualizovať, aby sa mohol používať pre 
všetok tovar, pre ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca stanovujú 
špecifické požiadavky alebo postupy 
úradných kontrol. Existujú aj 
špecializované automatizované systémy na 
rýchlu výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a Komisiou o rizikách, 
ktoré sa môžu objaviť v potravinovom 
reťazci, alebo pre zdravie zvierat a rastlín. 
V článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa 
zriaďuje RASFF, v článku 20 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo, dátum, názov a do poznámky 
pod čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o zdraví zvierat] systém na 
notifikáciu a hlásenie chorôb zo zoznamu 
a v článku 97 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo, dátum, názov a do poznámky pod 
čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o ochranných opatreniach 
proti škodcom rastlín] systém na 
notifikáciu a hlásenie výskytu škodcov 
a na notifikáciu nedodržiavania pravidiel. 
Všetky tieto systémy by mali pracovať 
harmonizovane a konzistentne a mali by 
využívať vzájomné synergie, čím sa 
zamedzí duplicite, zjednoduší to ich 

viaceré informačné systémy, ktoré riadi 
Komisia, s cieľom umožniť spracovanie 
a správu týchto údajov a informácií 
prostredníctvom automatizovaných 
a internetových nástrojov funkčných 
v celej Únii. Systémom vyhradeným na 
zaznamenávanie a sledovanie výsledkov 
úradných kontrol je obchodný kontaktný 
a exportný systém TRACES (z angl. Trade 
Control and Expert System) zavedený 
rozhodnutím Komisie 2003/24/ES z 30. 
decembra 2002 o vývoji integrovaného 
počítačového veterinárneho systému, ktorý 
sa v súčasnosti používa na spracovanie 
údajov a informácií o zvieratách 
a produktoch živočíšneho pôvodu a ich 
úradných kontrol21. Tento systém by sa mal 
aktualizovať, aby sa mohol používať pre 
všetok tovar, pre ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca stanovujú 
špecifické požiadavky alebo postupy 
úradných kontrol. Existujú aj 
špecializované automatizované systémy na 
rýchlu výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a Komisiou o rizikách, 
ktoré sa môžu objaviť v potravinovom 
reťazci, alebo pre zdravie zvierat. V článku 
50 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa zriaďuje 
RASFF, v článku 20 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo, dátum, názov a do poznámky pod 
čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o zdraví zvierat] systém na 
notifikáciu a hlásenie chorôb zo zoznamu.
Všetky tieto systémy by mali pracovať 
harmonizovane a konzistentne a mali by 
využívať vzájomné synergie, čím sa 
zamedzí duplicite, zjednoduší to ich 
fungovanie a zefektívni ho.
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fungovanie a zefektívni ho.

__________________ __________________
21 Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 44. 21 Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 44.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 105
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(73) Na vykonávanie účinných úradných 
kontrol a iných úradných činností je 
dôležité, aby si príslušné orgány 
v členských štátoch, Komisia 
a v relevantných prípadoch 
prevádzkovatelia mohli rýchlo a efektívne 
vymieňať údaje a informácie týkajúce sa
úradných kontrol alebo ich výsledky. 
V právnych predpisoch Únie sa zriaďujú 
viaceré informačné systémy, ktoré riadi 
Komisia, s cieľom umožniť spracovanie 
a správu týchto údajov a informácií 
prostredníctvom automatizovaných 
a internetových nástrojov funkčných 
v celej Únii. Systémom vyhradeným na 
zaznamenávanie a sledovanie výsledkov 
úradných kontrol je obchodný kontaktný 
a exportný systém TRACES (z angl. Trade 
Control and Expert System) zavedený 
rozhodnutím Komisie 2003/24/ES z 30. 
decembra 2002 o vývoji integrovaného 
počítačového veterinárneho systému, ktorý 
sa v súčasnosti používa na spracovanie 
údajov a informácií o zvieratách 
a produktoch živočíšneho pôvodu a ich 

(73) Na vykonávanie účinných úradných 
kontrol a iných úradných činností je 
dôležité, aby si príslušné orgány 
v členských štátoch, Komisia 
a v relevantných prípadoch 
prevádzkovatelia mohli rýchlo a efektívne 
vymieňať údaje a informácie týkajúce sa 
úradných kontrol alebo ich výsledky. 
V právnych predpisoch Únie sa zriaďujú 
viaceré informačné systémy, ktoré riadi 
Komisia, s cieľom umožniť spracovanie 
a správu týchto údajov a informácií 
prostredníctvom automatizovaných 
a internetových nástrojov funkčných 
v celej Únii. Systémom vyhradeným na 
zaznamenávanie a sledovanie výsledkov 
úradných kontrol je obchodný kontaktný 
a exportný systém TRACES (z angl. Trade 
Control and Expert System) zavedený 
rozhodnutím Komisie 2003/24/ES z 30. 
decembra 2002 o vývoji integrovaného 
počítačového veterinárneho systému, ktorý 
sa v súčasnosti používa na spracovanie 
údajov a informácií o zvieratách 
a produktoch živočíšneho pôvodu a ich 
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úradných kontrol21. Tento systém by sa mal 
aktualizovať, aby sa mohol používať pre 
všetok tovar, pre ktorý sa v právnych 
predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca stanovujú 
špecifické požiadavky alebo postupy 
úradných kontrol. Existujú aj 
špecializované automatizované systémy na 
rýchlu výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a Komisiou o rizikách, 
ktoré sa môžu objaviť v potravinovom 
reťazci, alebo pre zdravie zvierat a rastlín. 
V článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa 
zriaďuje RASFF, v článku 20 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo, dátum, názov a do poznámky 
pod čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o zdraví zvierat] systém na 
notifikáciu a hlásenie chorôb zo zoznamu 
a v článku 97 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo, dátum, názov a do poznámky pod 
čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o ochranných opatreniach proti 
škodcom rastlín] systém na notifikáciu 
a hlásenie výskytu škodcov a na notifikáciu 
nedodržiavania pravidiel. Všetky tieto 
systémy by mali pracovať harmonizovane 
a konzistentne a mali by využívať 
vzájomné synergie, čím sa zamedzí 
duplicite, zjednoduší to ich fungovanie 
a zefektívni ho.

úradných kontrol21. Tento systém by sa mal 
aktualizovať a prispôsobiť, aby sa mohol 
používať pre všetok tovar, pre ktorý sa 
v právnych predpisoch Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca stanovujú 
špecifické požiadavky alebo postupy 
úradných kontrol. Existujú aj 
špecializované automatizované systémy na 
rýchlu výmenu informácií medzi 
členskými štátmi a Komisiou o rizikách, 
ktoré sa môžu objaviť v potravinovom 
reťazci, alebo pre zdravie zvierat a rastlín. 
V článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa 
zriaďuje RASFF, v článku 20 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo, dátum, názov a do poznámky 
pod čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o zdraví zvierat] systém na 
notifikáciu a hlásenie chorôb zo zoznamu 
a potravinových podvodov a v článku 97 
nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre 
publikácie, vložte číslo, dátum, názov a do 
poznámky pod čiarou odkaz na Úradný 
vestník pre nariadenie o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín] systém 
na notifikáciu a hlásenie výskytu škodcov 
a na notifikáciu nedodržiavania pravidiel.
Všetky tieto systémy by mali pracovať 
harmonizovane a konzistentne a mali by 
využívať vzájomné synergie, čím sa 
zamedzí duplicite, zjednoduší to ich 
fungovanie a zefektívni ho.

__________________ __________________
21 Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 44. 21 Ú. v. ES L 8, 14.1.2003, s. 44.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

74a. S cieľom minimalizovať 
administratívne prekážky a náklady na 
kontroly a umožniť EÚ a jej členským 
štátom, aby v rámci obchodných vzťahov 
efektívne komunikovali s tretími 
krajinami elektronickým spôsobom je 
nevyhnutné, aby pri výmene 
elektronických osvedčení alebo iných 
elektronických údajov Komisia 
a príslušné orgány členských štátov 
používali medzinárodne štandardizovaný 
jazyk, štruktúru správy a výmenné 
protokoly na základe usmernenia pre 
elektronické osvedčenie v 
štandardizovanom rozšíriteľnom 
značkovacom jazyku (formáty XML) 
konzorcia World Wide Web Consortium 
(WC3), ako aj zabezpečiť výmenné 
mechanizmy medzi príslušnými orgánmi, 
aké poskytuje Centrum OSN pre 
uľahčovanie obchodu a elektronické 
podnikanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) Porušenia pravidiel by mali podliehať 
účinným, odrádzajúcim a primeraným 
sankciám na vnútroštátnej úrovni v celej 
Únii. Na to, aby boli finančné sankcie 
uplatniteľné na zámerné porušenia 
predpisov dostatočne odrádzajúce, mali by 
byť stanovené na úrovni, ktorá by mala 
vykompenzovať hospodársku výhodu, 
o ktorú sa páchateľ porušenia usiloval. 
Členské štáty by mali byť tiež povinné 

(77) Porušenia pravidiel by mali podliehať 
účinným, odrádzajúcim a primeraným 
sankciám na vnútroštátnej úrovni v celej 
Únii. Na to, aby boli finančné sankcie 
uplatniteľné na zámerné porušenia 
predpisov dostatočne odrádzajúce, mali by 
byť stanovené na úrovni minimálne 
dvojnásobku hospodárskej výhody, o ktorú 
sa páchateľ porušenia usiloval. Členské 
štáty by mali byť tiež povinné uplatňovať 
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uplatňovať primerané trestné a/alebo 
administratívne sankcie v prípadoch, keď 
prevádzkovatelia nespolupracujú počas 
úradnej kontroly.

primerané trestné a/alebo administratívne 
sankcie v prípadoch, keď prevádzkovatelia 
nespolupracujú počas úradnej kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

77a. Je potrebné prihliadnuť na osobitné 
potreby rozvojových krajín a najmä 
najmenej rozvinutých krajín 
a podporovať ich pri organizácii
úradných kontrol, aby mohli splniť 
podmienky na dovoz zvierat a tovaru do 
EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe návrhu článku 128a (nový) vychádzajúc z predpisov platných v tom čase.

Pozmeňujúci návrh 109
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(78) Toto nariadenie sa vzťahuje na oblasti, 
ktoré už sú zahrnuté v určitých v súčasnosti 
platných aktoch. V záujme zamedzenia 
zdvojovaniu a zriadeniu koherentného 
legislatívneho rámca by sa mali zrušiť 
a nahradiť pravidlami tohto nariadenia tieto 

(78) Toto nariadenie sa vzťahuje na oblasti, 
ktoré už sú zahrnuté v určitých v súčasnosti 
platných aktoch. V záujme zamedzenia 
zdvojovaniu a zriadeniu koherentného 
legislatívneho rámca by sa mali zrušiť 
a nahradiť pravidlami tohto nariadenia tieto 
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akty: smernica Rady 89/608/EHS z 21. 
novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi 
správnymi úradmi členských štátov 
a o spolupráci medzi týmito štátmi 
a Komisiou pri zabezpečení správneho 
uplatňovania veterinárnych 
a zootechnických predpisov23; smernica 
Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 
o veterinárnych kontrolách v obchode 
vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania 
vnútorného trhu24; smernica Rady 
90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa 
veterinárnych a zootechnických kontrol 
uplatňovaných v obchode vnútri 
Spoločenstva s určitými živými zvieratami 
a výrobkami s ohľadom na vytvorenie 
vnútorného trhu25; smernica Rady 
91/496/EHS, rozhodnutie Rady 
92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej 
automatizácii veterinárnych konaní pri 
dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia 
a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 
91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutie 
90/424/EHS a ktorým sa ruší rozhodnutie 
88/192/EHS26; smernica Rady 96/23/ES; 
smernica Rady 96/93/ES zo 17. decembra 
1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych 
výrobkov27; smernica Rady 97/78/ES; 
nariadenie (ES) č. 882/2004; a nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa 
ustanovujú osobitné predpisy na 
organizáciu úradných kontrol produktov 
živočíšneho pôvodu určených na ľudskú 
spotrebu28.

akty: smernica Rady 89/608/EHS z 21. 
novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi 
správnymi úradmi členských štátov 
a o spolupráci medzi týmito štátmi 
a Komisiou pri zabezpečení správneho 
uplatňovania veterinárnych 
a zootechnických predpisov23; smernica 
Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 
o veterinárnych kontrolách v obchode 
vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania 
vnútorného trhu24; smernica Rady 
90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa 
veterinárnych a zootechnických kontrol 
uplatňovaných v obchode vnútri 
Spoločenstva s určitými živými zvieratami 
a výrobkami s ohľadom na vytvorenie 
vnútorného trhu25; smernica Rady 
91/496/EHS, rozhodnutie Rady 
92/438/EHS z 13. júla 1992 o počítačovej 
automatizácii veterinárnych konaní pri 
dovoze (projekt Shift), ktorým sa menia 
a dopĺňajú smernice 90/675/EHS, 
91/496/EHS a 91/628/EHS, ktorým sa ruší 
rozhodnutie 88/192/EHS26; smernica Rady 
96/23/ES; smernica Rady 96/93/ES zo 17. 
decembra 1996 o osvedčovaní zvierat 
a živočíšnych výrobkov27; smernica Rady 
97/78/ES; nariadenie (ES) č. 882/2004.

__________________ __________________
23 Ú. v. ES L 351, 21.12.1989, s. 34. 23 Ú. v. ES L 351, 21.12.1989, s. 34.
24 Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. 24 Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.
25 Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. 25 Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.
26 Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27. 26 Ú. v. ES L 243, 25.8.1992, s. 27.
27 Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28. 27 Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28.
28 Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

Or. de
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Odôvodnenie

Pre bezpečné financovanie referenčných laboratórií EÚ je nutné zachovať rozhodnutie Rady. 
Zrušením nariadenia (ES) č. 854/2004 vzniknú nejasnosti vzhľadom na špecifické pravidlá 
týkajúce sa kontrol zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov, na ktoré sa nevzťahuje 
tento návrh nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 110
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(79) V záujme konzistentnosti by sa mali 
vykonať aj zmeny týchto aktov: nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa 
stanovujú pravidlá prevencie, kontroly 
a eradikácie niektorých prenosných 
spongiformných encefalopatií29; nariadenie 
Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 
o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou 
súvisiacich činností a o zmene a doplnení 
smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES 
a nariadenia (ES) č. 1255/9730; nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
396/2005 z 23. februára 2005 
o maximálnych hladinách rezíduí 
pesticídov v alebo na potravinách 
a krmivách rastlinného a živočíšneho
pôvodu a o zmene a doplnení smernice 
Rady 91/414/EHS31; nariadenie Rady (ES) 
č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej 
výrobe a označovaní ekologických 
produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(EHS) č. 2092/9132; nariadenie (ES) č. 
1069/2009; nariadenie Rady (ES) č.
1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane 
zvierat počas usmrcovania33; nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh 
a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS34; nariadenie Európskeho 

(79) V záujme konzistentnosti by sa mali 
vykonať aj zmeny týchto aktov: nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa 
stanovujú pravidlá prevencie, kontroly 
a eradikácie niektorých prenosných 
spongiformných encefalopatií29; nariadenie 
Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 
o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou 
súvisiacich činností a o zmene a doplnení 
smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES 
a nariadenia (ES) č. 1255/9730; nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
396/2005 z 23. februára 2005 
o maximálnych hladinách rezíduí 
pesticídov v alebo na potravinách 
a krmivách rastlinného a živočíšneho
pôvodu a o zmene a doplnení smernice 
Rady 91/414/EHS31; nariadenie Rady (ES) 
č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej 
výrobe a označovaní ekologických 
produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(EHS) č. 2092/9132; nariadenie (ES) č. 
1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane 
zvierat počas usmrcovania33; nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh 
a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS34; nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. 
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parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. 
novembra 2012 o systémoch kvality pre 
poľnohospodárske výrobky a potraviny35; 
smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 
o ochrane zvierat chovaných na 
hospodárske účely36; smernica Rady 
1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca 
minimálne normy na ochranu nosníc37; 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách 
a krmivách38; nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. 
septembra 2003 o doplnkových látkach 
určených na používanie vo výžive 
zvierat39; smernica Rady 2007/43/ES z 28. 
júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne 
pravidlá ochrany kurčiat chovaných na 
produkciu mäsa40; smernica Rady 
2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou 
sa stanovujú minimálne normy na ochranu 
teliat41; smernica Rady 2008/120/ES z 18. 
decembra 2008, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy na ochranu ošípaných42; 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva 
na dosiahnutie trvalo udržateľného 
používania pesticídov43.

novembra 2012 o systémoch kvality pre 
poľnohospodárske výrobky a potraviny35; 
smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 
o ochrane zvierat chovaných na 
hospodárske účely36; smernica Rady 
1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca 
minimálne normy na ochranu nosníc37; 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách 
a krmivách38; nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. 
septembra 2003 o doplnkových látkach 
určených na používanie vo výžive 
zvierat39; smernica Rady 2007/43/ES z 28. 
júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne 
pravidlá ochrany kurčiat chovaných na 
produkciu mäsa40; smernica Rady 
2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou 
sa stanovujú minimálne normy na ochranu 
teliat41; smernica Rady 2008/120/ES z 18. 
decembra 2008, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy na ochranu ošípaných42;
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva 
na dosiahnutie trvalo udržateľného 
používania pesticídov43.

__________________ __________________
29 Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. 29 Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.
30 Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1. 30 Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.
31 Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1. 31 Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
32 Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1. 32 Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.
33 Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1. 33 Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1.
34 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1. 34 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
35 Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2009, s. 1. 35 Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2009, s. 1.
36 Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23. 36 Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.
37 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53. 37 Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53.
38 Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. 38 Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
39 Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. 39 Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
40 Ú. v. EÚ L 812, 12.7.2007, s. 19. 40 Ú. v. EÚ L 812, 12.7.2007, s. 19.
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41 Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7. 41 Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7.
42 Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5. 42 Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2009, s. 5.
43 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71. 43 Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.

Or. de

Odôvodnenie

Na základe návrhov na zmenu článku 17 by sa malo vyškrtnúť zrušenie nariadenia o 
vedľajších živočíšnych produktoch.

Pozmeňujúci návrh 111
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(81) S cieľom meniť odkazy na európske 
normy a prílohy II a III k tomuto 
nariadeniu, pokiaľ ide o zohľadnenie 
legislatívneho, technického a vedeckého 
rozvoja, a doplniť toto nariadenie 
o špecifické pravidlá, ktorými sa upravujú 
úradné kontroly a iné úradné činnosti 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, okrem iného aj pravidlá 
o kvalifikácii a odbornej príprave
personálu, o doplňujúcich 
zodpovednostiach a úlohách príslušných 
orgánov, o prípadoch, keď sa nepožaduje 
akreditácia laboratórií, o určitých 
výnimkách z úradných kontrol na 
hraniciach, o kritériách, ktoré sa majú 
použiť na určenie frekvencie kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol, o stanovení 
podmienok, ktoré majú spĺňať určité 
zvieratá alebo tovar vstupujúce do Únie 
z tretích krajín, o doplňujúcich 
požiadavkách pre národné referenčné 
laboratóriá, o kritériách pre kategorizáciu 
rizík a pre ukazovatele výkonu viacročných 
národných plánov kontroly a o plánoch pre 

(81) S cieľom meniť odkazy na európske 
normy a prílohy II a III k tomuto 
nariadeniu, pokiaľ ide o zohľadnenie 
legislatívneho, technického a vedeckého 
rozvoja, a doplniť toto nariadenie 
o špecifické pravidlá, ktorými sa upravujú 
úradné kontroly a iné úradné činnosti 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, okrem iného aj pravidlá 
o kvalifikácii personálu, o doplňujúcich 
zodpovednostiach a úlohách príslušných 
orgánov, o prípadoch, keď sa nepožaduje 
akreditácia laboratórií, o určitých 
výnimkách z úradných kontrol na 
hraniciach, o kritériách, ktoré sa majú 
použiť na určenie frekvencie kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol, o stanovení 
podmienok, ktoré majú spĺňať určité 
zvieratá alebo tovar vstupujúce do Únie 
z tretích krajín, o doplňujúcich 
požiadavkách pre národné referenčné 
laboratóriá, o kritériách pre kategorizáciu 
rizík a pre ukazovatele výkonu viacročných 
národných plánov kontroly a o plánoch pre 
prípad nepredvídaných udalostí pre 
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prípad nepredvídaných udalostí pre 
potraviny a krmivá stanovených v článku 
55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 by sa 
mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave 
a vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

potraviny a krmivá stanovených v článku 
55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 by sa 
mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Je osobitne
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave 
a vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(81) S cieľom meniť odkazy na európske 
normy a prílohy II a III k tomuto 
nariadeniu, pokiaľ ide o zohľadnenie 
legislatívneho, technického a vedeckého 
rozvoja, a doplniť toto nariadenie 
o špecifické pravidlá, ktorými sa upravujú 
úradné kontroly a iné úradné činnosti 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, okrem iného aj pravidlá 
o kvalifikácii a odbornej príprave 
personálu, o doplňujúcich 
zodpovednostiach a úlohách príslušných 
orgánov, o prípadoch, keď sa nepožaduje 
akreditácia laboratórií, o určitých 
výnimkách z úradných kontrol na 
hraniciach, o kritériách, ktoré sa majú 
použiť na určenie frekvencie kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol, o stanovení 
podmienok, ktoré majú spĺňať určité 
zvieratá alebo tovar vstupujúce do Únie 
z tretích krajín, o doplňujúcich 

(81) S cieľom meniť odkazy na európske 
normy a prílohy II a III k tomuto 
nariadeniu, pokiaľ ide o zohľadnenie 
legislatívneho, technického a vedeckého 
rozvoja, a doplniť toto nariadenie 
o špecifické pravidlá, ktorými sa upravujú 
úradné kontroly a iné úradné činnosti 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, okrem iného aj pravidlá 
o kvalifikácii a odbornej príprave 
personálu, o doplňujúcich 
zodpovednostiach a úlohách príslušných 
orgánov, o prípadoch, keď sa nepožaduje 
akreditácia laboratórií, o určitých 
výnimkách z úradných kontrol na 
hraniciach, o kritériách, ktoré sa majú 
použiť na určenie frekvencie kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol, o stanovení 
podmienok, ktoré majú spĺňať určité 
zvieratá alebo tovar vstupujúce do Únie 
z tretích krajín, o doplňujúcich 
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požiadavkách pre národné referenčné 
laboratóriá, o kritériách pre kategorizáciu 
rizík a pre ukazovatele výkonu viacročných 
národných plánov kontroly a o plánoch pre 
prípad nepredvídaných udalostí pre 
potraviny a krmivá stanovených v článku 
55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 by sa
mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to 
aj na expertnej úrovni. Pri príprave 
a vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

požiadavkách pre národné referenčné 
laboratóriá, o kritériách pre kategorizáciu 
rizík a pre ukazovatele výkonu viacročných 
národných plánov kontroly a o plánoch pre 
prípad nepredvídaných udalostí pre 
potraviny a krmivá stanovených v článku 
55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa 
Komisii môže vo výnimočných prípadoch
udeliť právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave 
a vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 113
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(83) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci na zabezpečenie jednotných 
podmienok vykonávania tohto nariadenia 
okrem iného vrátane pravidiel a postupov 
týkajúcich sa auditov, formátu osvedčení 
a iných dokumentov, zriadenia 
automatizovaných systémov riadenia 
informácií, spolupráce medzi 
prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi 
a medzi príslušnými orgánmi, colnými 
orgánmi a inými orgánmi, metód 
odoberania vzoriek, laboratórnej analýzy,
testovania a diagnostiky, ako aj ich
potvrdenia a výkladu, vysledovateľnosti, 
zaradenia výrobkov alebo tovaru 
podliehajúceho kontrolám do zoznamu, 

(83) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci na zabezpečenie jednotných 
podmienok vykonávania tohto nariadenia 
okrem iného vrátane pravidiel a postupov 
týkajúcich sa auditov, formátu osvedčení 
a iných dokumentov, zriadenia 
automatizovaných systémov riadenia 
informácií, spolupráce medzi 
prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi 
a medzi príslušnými orgánmi, colnými 
orgánmi a inými orgánmi, testovania 
a diagnostiky, ako aj ich potvrdenia, 
vysledovateľnosti, zaradenia výrobkov 
alebo tovaru podliehajúceho kontrolám do 
zoznamu, ako aj zaradenia krajín alebo 
regiónov, ktoré môžu vyvážať určité 
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ako aj zaradenia krajín alebo regiónov, 
ktoré môžu vyvážať určité výrobky a tovar 
do Únie, do zoznamu, oznámení zásielok 
vopred, výmen informácií, hraničných 
kontrolných miest, izolácie a karantény, 
schválenia kontrol vykonávaných tretími 
krajinami pred vývozom, opatrení na 
zamedzenie šírenia rizík alebo ukončenia 
rozšíreného závažného nedodržiavania 
pravidiel týkajúcich sa určitých zvierat 
alebo tovaru pochádzajúcich z tretej 
krajiny alebo jej regiónu, uznania tretích 
krajín alebo regiónov, ktoré poskytujú 
záruky rovnocenné so zárukami 
uplatňovanými v Únii, a jeho zrušenia, ako 
aj vrátane činností odbornej prípravy 
a programov výmeny personálu medzi 
členskými štátmi. Tieto právomoci by sa 
mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie44.

výrobky a tovar do Únie, do zoznamu, 
oznámení zásielok vopred, výmen 
informácií, hraničných kontrolných miest, 
izolácie a karantény, opatrení na 
zamedzenie šírenia rizík alebo ukončenia 
rozšíreného závažného nedodržiavania 
pravidiel týkajúcich sa určitých zvierat 
alebo tovaru pochádzajúcich z tretej 
krajiny alebo jej regiónu, uznania tretích 
krajín alebo regiónov, ktoré poskytujú 
záruky rovnocenné so zárukami 
uplatňovanými v Únii, a jeho zrušenia. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. 
februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie44.

__________________ __________________
44 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13. 44 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(84) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to 
zabezpečenie harmonizovaného prístupu 
v súvislosti s úradnými kontrolami 
a inými úradnými činnosťami 
vykonávanými s cieľom zabezpečiť
uplatňovanie pravidiel Únie týkajúcich sa 
agropotravinového reťazca, nie je možné 

vypúšťa sa
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uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, ale 
z dôvodov jeho účinnosti, komplexnosti, 
cezhraničného a medzinárodného 
charakteru ho možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality 
podľa uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámce toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa,

Or. de

Odôvodnenie

Keďže vnútroštátne orgány majú rozdielnu organizáciu, nezdá sa, že harmonizované procesné 
právo plní svoj cieľ. Okrem toho zákonodarcovi neprislúcha kontrolovať svoje vlastné právne 
akty z hľadiska úmernosti. Je to záležitosť súdnictva.

Pozmeňujúci návrh 115
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) upravujúcich potraviny a bezpečnosť 
potravín vo všetkých stupňoch výroby, 
spracovania a distribúcie potravín vrátane 
pravidiel zameraných na zaručenie 
spravodlivých postupov v obchode a na 
ochranu záujmov a informovanosti 
spotrebiteľov, ako aj výrobu a používanie 
materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami;

a) upravujúcich potraviny, bezpečnosť a 
kvalitu potravín vo všetkých stupňoch 
výroby, spracovania a distribúcie potravín 
vrátane pravidiel zameraných na zaručenie 
spravodlivých postupov v obchode a na 
ochranu záujmov a informovanosti 
spotrebiteľov, ako aj výrobu a používanie 
materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) upravujúcich potraviny a bezpečnosť 
potravín vo všetkých stupňoch výroby, 
spracovania a distribúcie potravín vrátane 
pravidiel zameraných na zaručenie 
spravodlivých postupov v obchode a na 
ochranu záujmov a informovanosti 
spotrebiteľov, ako aj výrobu a používanie 
materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami;

a) upravujúcich potraviny, bezpečnosť 
a neškodnosť potravín vo všetkých 
stupňoch výroby, spracovania a distribúcie 
potravín vrátane pravidiel zameraných na 
zaručenie spravodlivých postupov 
v obchode a na ochranu záujmov 
a informovanosti spotrebiteľov, ako aj 
výrobu a používanie materiálov 
a predmetov určených na styk 
s potravinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) upravujúcich potraviny a bezpečnosť 
potravín vo všetkých stupňoch výroby, 
spracovania a distribúcie potravín vrátane 
pravidiel zameraných na zaručenie 
spravodlivých postupov v obchode a na 
ochranu záujmov a informovanosti 
spotrebiteľov, ako aj výrobu a používanie 
materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami;

a) upravujúcich potraviny a bezpečnosť 
potravín vo všetkých stupňoch výroby, 
spracovania a distribúcie potravín vrátane 
pravidiel zameraných na zaručenie kvality, 
spravodlivých postupov v obchode a na 
ochranu záujmov a informovanosti 
spotrebiteľov, ako aj výrobu a používanie 
materiálov a predmetov určených na styk 
s potravinami;

Or. es

Odôvodnenie

Podľa nášho názoru treba dôrazne upozorniť na to, že kontrola kvality potravín patrí do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia s cieľom sledovať potravinové podvody.
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Pozmeňujúci návrh 118
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) upravujúcich zámerné uvoľnenie 
geneticky modifikovaných organizmov 
(ďalej len „GMO“) do životného 
prostredia a obmedzené používanie GMO;

vypúšťa sa 

Or. de

Odôvodnenie

Pravidlá by sa mali upraviť v osobitných právnych predpisoch, pretože sa nezhodujú s cieľmi 
pravidiel v oblasti kontroly potravín.

Pozmeňujúci návrh 119
Pilar Ayuso1, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) upravujúcich zámerné uvoľnenie 
geneticky modifikovaných organizmov 
(ďalej len „GMO“) do životného 
prostredia a obmedzené používanie GMO;

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Ide tu o činnosti, ktoré bežne nesúvisia s pravidlami v oblasti bezpečnosti potravín a pri 
ktorých posudzovanie, opatrenia a kontrola potenciálnych rizík pre zdravie ľudí, zvierat, 
rastlín a životné prostredie sú už predmetom osobitných právnych predpisov.
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Pozmeňujúci návrh 120
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) upravujúcich zámerné uvoľnenie 
geneticky modifikovaných organizmov 
(ďalej len „GMO“) do životného prostredia 
a obmedzené používanie GMO;

b) upravujúcich zámerné uvoľnenie 
geneticky modifikovaných organizmov 
(ďalej len „GMO“) do životného 
prostredia;

Or. fr

Odôvodnenie

Používanie GMO v uzatvorených systémoch zahŕňa používanie GMO na lekárske a výskumné 
účely, ktoré nemá žiadnu súvislosť s rozsahom uplatnenia návrhu.

Pozmeňujúci návrh 121
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) upravujúcich zámerné uvoľnenie 
geneticky modifikovaných organizmov 
(ďalej len „GMO“) do životného 
prostredia a obmedzené používanie GMO;

b) upravujúcich zámerné uvoľnenie 
geneticky modifikovaných potravín a 
krmív do životného prostredia 
a obmedzené používanie geneticky 
modifikovaných potravín a krmív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) upravujúcich krmivá a bezpečnosť 
krmív vo všetkých stupňoch výroby, 
spracovania a distribúcie krmív 
a používanie krmív vrátane pravidiel 
zameraných na zaručenie spravodlivých 
postupov v obchode a na ochranu záujmov 
a informovanosti spotrebiteľa;

c) upravujúcich krmivá a bezpečnosť 
krmív vo všetkých stupňoch výroby, 
spracovania a distribúcie krmív 
a používanie krmív vrátane pravidiel 
zameraných na zaručenie spravodlivých 
postupov v obchode a na ochranu zdravia, 
záujmov a informovanosti spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) stanovujúcich požiadavky na zdravie 
zvierat;

d) stanovujúcich požiadavky na zdravie 
zvierat; najmä požiadavky, ktoré majú 
priamu súvislosť s dodržiavaním 
požiadaviek uplatniteľných na zdravie 
zvierat prevádzkovateľom;

Or. es

Odôvodnenie

Návrh sa má uplatniť len u prevádzkovateľov pôsobiacich v oblasti zdravia zvierat a nie 
u orgánov zodpovedných za vypracovanie programov v oblasti epidemiologickej kontroly
príp. programov eradikácie chorôb.

Pozmeňujúci návrh 124
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zameraných na predchádzanie 
a minimalizovanie rizík pre zdravie ľudí 
a zdravie zvierat vyplývajúcich 
z vedľajších živočíšnych produktov 
a odvodených produktov;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pre zaobchádzanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi, ktoré nie sú určené na ľudskú 
spotrebu, sa v nariadení (ES) č. 1069/2009 stanovujú podrobné hygienické predpisy 
a pravidlá na ich dohľad. Toto nariadenie by sa malo zachovať.

Pozmeňujúci návrh 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) zameraných na predchádzanie 
a minimalizovanie antimikrobiálnej 
rezistencie u zvierat a ľudí, ako aj 
v životnom prostredí;

Or. en

Odôvodnenie

Nadmerné používanie veterinárnych liekov s obsahom antibiotík vedie v Európe k zvýšeniu 
úrovní antimikrobiálnej rezistencie u zvierat aj ľudí. Tento vývoj predstavuje ohrozenie 
zdravia zvierat a ľudí, ako aj životného prostredia, a Únia by preto mala nájsť spôsoby na 
zníženie používania veterinárnych liekov. Úradné kontroly by sa mali preto výrazne usilovať 
aj o zníženie antimikrobiálnej rezistencie.

Pozmeňujúci návrh 126
Horst Schnellhardt
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) týkajúcich sa ochranných opatrení 
proti škodcom rastlín;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pravidlá by sa mali upraviť v osobitných právnych predpisoch, pretože sa nezhodujú s cieľmi 
pravidiel v oblasti kontroly potravín.

Pozmeňujúci návrh 127
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) týkajúcich sa ochranných opatrení 
proti škodcom rastlín;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 128
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) týkajúcich sa ochranných opatrení 
proti škodcom rastlín;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadeni
Článok 1 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) týkajúcich sa ochranných opatrení 
proti škodcom rastlín;

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Znamená to rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia na ochranu rastlín, ktorá nebola 
predmetom nariadenia 882/2004. Toto rozšírenie rozsahu pôsobnosti by vyžadovalo značnú 
úroveň úpravy kontrolných opatrení vzhľadom na ochranu rastlín, ktorej účinky sa musia 
zhodnotiť s prihliadnutím na osobitosti systémov dohľadu a hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh 130
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) týkajúcich sa produkcie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu s cieľom 
uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na 
trh;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pravidlá by sa mali upraviť v osobitných právnych predpisoch, pretože sa nezhodujú s cieľmi 
pravidiel v oblasti kontroly potravín.

Pozmeňujúci návrh 131
Ewald Stadler
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) týkajúcich sa produkcie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu s cieľom 
uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na 
trh;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 132
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) týkajúcich sa produkcie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu s cieľom 
uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na 
trh;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) týkajúcich sa produkcie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu s cieľom 
uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na 
trh;

vypúšťa sa

Or. es
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Odôvodnenie

Znamená to rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia na ochranu rastlín, ktorá nebola 
predmetom nariadenia 882/2004. Toto rozšírenie rozsahu pôsobnosti by vyžadovalo značnú 
úroveň úpravy kontrolných opatrení vzhľadom na ochranu rastlín, ktorej účinky sa musia 
zhodnotiť s prihliadnutím na osobitosti systémov dohľadu a hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh 134
Christofer Fjellner

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) týkajúcich sa produkcie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu s cieľom 
uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na trh;

h) týkajúcich sa produkcie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu s cieľom 
uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na trh, 
s výnimkou množiteľského materiálu 
lesných kultúr, na ktorý sa vzťahuje 
smernica 1999/105/ES o uvádzaní 
množiteľského materiálu lesných kultúr 
na trh;

Or. en

Odôvodnenie

Existujúci právny rámec pre lesný reprodukčný materiál je moderný a dobre fungujúci. 
Začlenenie množiteľského materiálu lesných kultúr do tohto nariadenia by znamenalo menej 
pružné, menej účinné, komplikované a nákladné právne predpisy, ktoré by zvýšili 
administratívnu záťaž vlastníkov lesov a orgánov bez akýchkoľvek výhod.

Pozmeňujúci návrh 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) týkajúcich sa produkcie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu s cieľom 

h) týkajúcich sa produkcie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu s cieľom 
uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na trh, 
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uvádzať ho na trh a jeho uvádzania na trh; s výnimkou množiteľského materiálu 
lesných kultúr, na ktorý sa vzťahuje 
smernica 1999/105/ES;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica Rady 1999/105/ES o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr), 
ktorá zahŕňa kontrolu množiteľského materiálu lesných kultúr, sa uplatňuje bez problémov. 
Začlenenie množiteľského materiálu lesných kultúr do nariadenia o úradných kontrolách by 
výrazne zvýšilo administratívnu záťaž prevádzkovateľov a orgánov. Aj podľa stanoviska 
Stáleho lesníckeho výboru prijatého 4. 7. 2012 by množiteľský materiál lesných kultúr mal byť 
vylúčený z nariadenia o úradných kontrolách a rastlinnom rozmnožovacom materiáli.

Pozmeňujúci návrh 136
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) stanovujúcich požiadavky na uvádzanie
prípravkov na ochranu rastlín na trh a na 
ich používanie a na udržateľné 
používanie pesticídov;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pravidlá by sa mali upraviť v osobitných právnych predpisoch, pretože sa nezhodujú s cieľmi 
pravidiel v oblasti kontroly potravín.

Pozmeňujúci návrh 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno j
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) upravujúcich ekologickú výrobu 
a označovanie ekologických produktov;

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Kontroly v oblasti ekologického/biologického poľnohospodárstva sa v širšom zmysle výrazne 
odlišujú od kontrol v súvislosti s bezpečnosťou potravín. V tomto odvetví ide o kontrolu 
dodržiavania požiadaviek, ktoré sa v podstatnej miere týkajú výrobných predpisov, ktoré 
nemajú nič spoločné s ochranou zdravia. Neexistuje preto dôvod na začlenenie 
ekologického/biologického poľnohospodárstva do horizontálneho nariadenia o kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) týkajúcich sa používania 
a prideľovania chránených označení 
pôvod, chránených zemepisných označení 
a zaručených tradičných špecialít.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Kontroly v oblasti ekologického/biologického poľnohospodárstva sa v širšom zmysle výrazne 
odlišujú od kontrol v súvislosti s bezpečnosťou potravín. V tomto odvetví ide o kontrolu 
dodržiavania požiadaviek, ktoré sa v podstatnej miere týkajú výrobných predpisov, ktoré 
nemajú nič spoločné s ochranou zdravia. Neexistuje preto dôvod na začlenenie 
ekologického/biologického poľnohospodárstva do horizontálneho nariadenia o kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 139
Eric Andrieu
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) týkajúcich sa uvedenia veterinárnych 
liekov na trh a ich používania.

Or. fr

Odôvodnenie

Veterinárne lieky a kontroly, ktoré sa na ne uplatňujú, bezprostredne súvisia so zdravím 
zvierat a bezpečnosťou potravín a musia podliehať tým istým pravidlám vrátane kontrol 
príslušných úradov prostredníctvom útvarov Komisie.

Pozmeňujúci návrh 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) týkajúcich sa kontroly určitých látok 
a ich zostatkov v živých zvieratách 
a živočíšnych produktoch.

Or. es

Odôvodnenie

Z odôvodnení návrhu Komisie vyplýva, že zahŕňa kontrolu určitých látok a ich zostatkov v 
živých zvieratách a živočíšnych produktoch, ktorá bola predtým upravená inými pravidlami. 
Táto kontrola sa však výslovne nespomína v článku 1 a mala by byť zaznamenaná, aby 
nevznikli pochybnosti o rozsahu pôsobnosti pravidla.

Pozmeňujúci návrh 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ktoré sa majú vyviezť do tretích krajín. vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Vývozy by jednoznačne nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, keďže nemajú 
vplyv na vnútorný trh. Ustanoveniami v niektorých článkoch by sa okrem toho mohla porušiť 
zásada subsidiarity, preto by v týchto prípadoch mali niesť zodpovednosť členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidiel stanovených v nariadení (ES) 
č. 1234/2007;

a) pravidiel stanovených v nariadení (ES) 
č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej 
organizácie trhov vrátane výrobných kvót, 
kontingentov a intervencií. Toto 
nariadenie sa však uplatňuje na úradné 
kontroly chránených označení pôvodu 
a chránených zemepisných označení vín.

Or. es

Odôvodnenie

Nariadením (ES) č. 1234/2007 sa upravujú úradné kontroly chránených označení pôvodu 
a chránených zemepisných označení vín. Nie je jasné, prečo neexistuje žiadne porovnateľné, 
jednotné a odborne uplatniteľné zaobchádzanie so značkami kvality chránených označení 
pôvodu a chránených zemepisných označení vín a poľnohospodárskych produktov a potravín 
(nariadenie 1151/2012), ako aj destilátov (nariadenie 110/08), čo je neprijateľné.

Pozmeňujúci návrh 143
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) „úradná kontrola“ znamená akúkoľvek 
formu kontroly, ktorú príslušné orgány 
vykonávajú na overenie dodržiavania:

1) „úradná kontrola“ znamená akúkoľvek 
formu kontroly, ako aj kontrolu 
požiadaviek v oblasti zvierat a tovaru 
pochádzajúcich z tretích krajín a učených 
na vývoz do tretích krajín, ktorú príslušné 
orgány vykonávajú na overenie 
dodržiavania:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) tohto nariadenia; vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Kontrolné mechanizmy, ktorými sa má kontrolovať dodržiavanie nariadenia, sú už predmetom 
článkov 5, 11 a 137, takže nie je potrebné uviesť toto upozornenie do vymedzení pojmov 
a porovnávať kontrolu prevádzkovateľom s kontrolou prostredníctvom orgánov. Tento 
pozmeňujúci návrh je jednoduchý, keďže stačí vyškrtnúť písmeno a) článku 2 ods. 1 číslo 2
bez toho, aby to bolo v rozpore s významom nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. b) s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 
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2 na zabezpečenie uplatňovania uvedených 
pravidiel;

2, okrem písmen d) a g), na zabezpečenie 
uplatňovania uvedených pravidiel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ústredné orgány členského štátu 
zodpovedné za organizáciu úradných 
kontrol a iných úradných činností v súlade 
s týmto nariadením a pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2;

a) ústredné orgány členského štátu 
zodpovedné za organizáciu a vykonávanie
úradných kontrol a iných úradných 
činností, napr. vystavenie potvrdení alebo 
atestov, vymenovanie laboratórií, výmena 
informácií v zmysle spolupráce medzi 
orgánmi, ako aj rozhodnutie 
o opatreniach na odstránenie porušení,
v súlade s týmto nariadením a pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2

Or. de

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že príslušné orgány nie sú zodpovedné len za organizáciu úradných 
kontrol, ale aj za ich vykonávanie. Okrem toho je potrebné aspoň exemplárne vysvetlenie 
pojmu „iné úradné činnosti“ na účel konkretizácie.

Pozmeňujúci návrh 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ústredné orgány členského štátu 
zodpovedné za organizáciu úradných 
kontrol a iných úradných činností v súlade 

a) ústredné orgány členského štátu 
zodpovedné za organizáciu alebo 
vykonávanie úradných kontrol a iných 
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s týmto nariadením a pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2;

úradných činností v súlade s týmto 
nariadením a pravidlami uvedenými 
v článku 1 ods. 2;

Or. es

Odôvodnenie

V pôvodnom znení tohto vymedzenia pojmu by sa nevzalo do úvahy vykonávanie úradných 
kontrol príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akýkoľvek iný orgán, ktorému bola 
pridelená táto zodpovednosť;

b) akýkoľvek iný miestny alebo 
regionálny orgán, ktorému bola pridelená 
táto zodpovednosť;

Or. es

Odôvodnenie

Mal by sa aj naďalej používať pojem uvedený v nariadení 882/04 na definovanie príslušných 
orgánov v článku 3.

Pozmeňujúci návrh 149
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) akýkoľvek iný orgán, ktorému bola 
pridelená táto zodpovednosť;

b) akýkoľvek iný verejný orgán, ktorému 
bola pridelená táto zodpovednosť;

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby bol personál vykonávajúci úradné kontroly nezávislý od 
prevádzkovateľov, ktorí podliehajú úradným kontrolám, by sa úloha vykonávania úradných 
kontrol alebo iných úradných činností mala prideliť verejným orgánom.

Pozmeňujúci návrh 150
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „zvieratá“ znamenajú zvieratá v zmysle 
článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikáciu, vložte 
číslo nariadenia o zdraví zvierat];

6. „zvieratá“ znamenajú zvieratá v zmysle 
článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikáciu, vložte 
číslo nariadenia o zdraví zvierat] s 
výnimkou „spoločenských zvierat“;

Or. de

Odôvodnenie

Keďže pre spoločenské zvieratá platia iné pravidlá v oblasti kontroly, mali by sa z vymedzenia 
vyňať.

Pozmeňujúci návrh 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „zvieratá“ znamenajú zvieratá v zmysle 
článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikáciu, vložte 
číslo nariadenia o zdraví zvierat];

6. „zvieratá“ znamenajú zvieratá v zmysle 
článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikáciu, vložte 
číslo nariadenia o zdraví zvierat], ak sa na 
ne vzťahuje jedno alebo viaceré pravidlá 
uvedené v rozsahu pôsobnosti článku 1 
ods. 2;

Or. es
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Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti tohto ustanovenia o kontrolách by sa mal v oblasti zdravia zvierat 
obmedziť na stavovce.

Pozmeňujúci návrh 152
Jolanta Emilia Hibner1

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. „geneticky modifikované krmivá“ 
znamenajú geneticky modifikované 
krmivá podľa definície v článku 2 ods. 7 
nariadenia (ES) č. 1829/2003;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 153
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9b. „geneticky modifikovaný organizmus 
na použitie ako krmivo” znamená 
geneticky modifikovaný organizmus na 
použitie ako krmivo podľa definície v 
článku 2 ods. 9 nariadenia (ES) č. 
1829/2003;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 154
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9c. „prevádzkovateľ krmivárskeho 
podniku“ znamená prevádzkovateľ 
krmivárskeho podniku podľa definície 
v článku 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 
183/2005;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 155
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „škodcovia“ znamenajú škodcov v 
zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 156
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „škodcovia“ znamenajú škodcov v 
zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 

vypúšťa sa
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opatreniach proti škodcom rastlín];

Or. de

Pozmeňujúci návrh 157
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „škodcovia“ znamenajú škodcov v 
zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „škodcovia“ znamenajú škodcov v 
zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Podobne ako pri pozmeňujúcom návrhu článku 1 ods. 2 písm. g) sa navrhuje odstránenie 
textu.
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Pozmeňujúci návrh 159
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „rastliny“ znamenajú rastliny v zmysle 
článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 160
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „rastliny“ znamenajú rastliny v zmysle 
článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 161
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „rastliny“ znamenajú rastliny v zmysle 
článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. „rastlinný rozmnožovací materiál“ 
znamená rastlinný rozmnožovací materiál 
v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ)
č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo, dátum, názov a do poznámky 
pod čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o produkcii rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a jeho 
sprístupňovaní na trhu];

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 163
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. „rastlinný rozmnožovací materiál“ 
znamená rastlinný rozmnožovací materiál 
v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo, dátum, názov a do poznámky 
pod čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o produkcii rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a jeho 
sprístupňovaní na trhu];

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 164
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. „rastlinný rozmnožovací materiál“ 
znamená rastlinný rozmnožovací materiál 
v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo, dátum, názov a do poznámky 
pod čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o produkcii rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a jeho 
sprístupňovaní na trhu];

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. „rastlinný rozmnožovací materiál“ 
znamená rastlinný rozmnožovací materiál 
v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo, dátum, názov a do poznámky 
pod čiarou odkaz na Úradný vestník pre 
nariadenie o produkcii rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a jeho 
sprístupňovaní na trhu];

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Podobne ako pri pozmeňujúcom návrhu článku 1 ods. 2 písm. h) sa navrhuje odstránenie 
textu.

Pozmeňujúci návrh 166
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. „prípravky na ochranu rastlín“ 
znamenajú prípravky na ochranu rastlín 
uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1107/2009;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 167
Julie Girling
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. „prípravky na ochranu rastlín“ 
znamenajú prípravky na ochranu rastlín 
uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1107/2009;

15. „prípravky na ochranu rastlín“ 
znamenajú prípravky na ochranu rastlín 
uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1107/2009 nezávisle od veľkosti 
balenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. „cudzie druhy“ znamenajú druhy, 
poddruhy alebo nižšie taxóny mimo ich 
prirodzenej minulosti alebo súčasného 
rozšírenia a zahŕňajú všetky časti, 
pohlavné bunky, semená, vajíčka alebo 
rozmnožovacie orgány takýchto druhov, 
ako aj hybridy, odrody alebo plemená, 
ktoré môžu prežiť a následne sa 
rozmnožovať;

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 169
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. „cudzie druhy“ znamenajú druhy, 
poddruhy alebo nižšie taxóny mimo ich 
prirodzenej minulosti alebo súčasného 
rozšírenia a zahŕňajú všetky časti, 
pohlavné bunky, semená, vajíčka alebo 
rozmnožovacie orgány takýchto druhov, 
ako aj hybridy, odrody alebo plemená, 
ktoré môžu prežiť a následne sa 
rozmnožovať;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 170
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. „cudzie druhy“ znamenajú druhy, 
poddruhy alebo nižšie taxóny mimo ich 
prirodzenej minulosti alebo súčasného 
rozšírenia a zahŕňajú všetky časti, 
pohlavné bunky, semená, vajíčka alebo 
rozmnožovacie orgány takýchto druhov, 
ako aj hybridy, odrody alebo plemená, 
ktoré môžu prežiť a následne sa 
rozmnožovať;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. „cudzie druhy“ znamenajú druhy, 
poddruhy alebo nižšie taxóny mimo ich 
prirodzenej minulosti alebo súčasného 
rozšírenia a zahŕňajú všetky časti, 
pohlavné bunky, semená, vajíčka alebo 
rozmnožovacie orgány takýchto druhov, 
ako aj hybridy, odrody alebo plemená, 
ktoré môžu prežiť a následne sa 
rozmnožovať;

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

V súvislosti s rozsahom pôsobnosti definovanom v článku 1 sa navrhuje odstránenie tohto 
textu.

Pozmeňujúci návrh 172
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19. „rastlinné produkty“ znamenajú 
rastlinné produkty v zmysle článku 2 bodu 
2 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad 
pre publikácie, vložte číslo nariadenia o 
ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín];

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.
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Pozmeňujúci návrh 173
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19. „rastlinné produkty“ znamenajú 
rastlinné produkty v zmysle článku 2 bodu 
2 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad 
pre publikácie, vložte číslo nariadenia o 
ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín];

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 174
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19. „rastlinné produkty“ znamenajú 
rastlinné produkty v zmysle článku 2 bodu 
2 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad 
pre publikácie, vložte číslo nariadenia o 
ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín];

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20. „iné predmety“ znamenajú iné vypúšťa sa
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predmety v zmysle článku 2 bodu 4 
nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre 
publikácie, vložte číslo nariadenia o
ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín];

Or. de

Pozmeňujúci návrh 176
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20. „iné predmety“ znamenajú iné 
predmety v zmysle článku 2 bodu 4 
nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre 
publikácie, vložte číslo nariadenia o 
ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín];

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 22 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) akýkoľvek úradník príslušných 
orgánov oprávnený podpisovať úradné 
osvedčenia týchto orgánov;

a) akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba oficiálne uznaná príslušnými 
orgánmi a oprávnená podpisovať úradné 
osvedčenia týchto orgánov;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 22 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) keď sa tak stanovuje v pravidlách 
uvedených v článku 1 ods. 2 – akákoľvek 
iná osoba, ktorá je oprávnená podpisovať 
úradné osvedčenia príslušných orgánov;

b) keď sa tak stanovuje v pravidlách 
uvedených v článku 1 ods. 2 – akákoľvek 
iná osoba, ktorá je oprávnená vydávať a 
podpisovať úradné osvedčenia príslušných 
orgánov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 24 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) tohto nariadenia; vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Kontrolné mechanizmy, ktorými sa má kontrolovať dodržiavanie nariadenia, sú už predmetom 
článkov 5, 11 a 137, takže nie je potrebné uviesť toto upozornenie do vymedzení pojmov 
a porovnávať kontrolu prevádzkovateľom s kontrolou prostredníctvom orgánov. 

Pozmeňujúci návrh 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

25) „úradné potvrdenie“ znamená 
akúkoľvek návesku, označenie alebo inú 

25) „úradné potvrdenie“ znamená 
akúkoľvek pečiatku, označenie alebo inú 
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takúto formu potvrdenia vydaného 
prevádzkovateľom pod dohľadom 
príslušných orgánov prostredníctvom 
príslušných úradných kontrol alebo 
samotnými príslušnými orgánmi, ktoré 
poskytuje ubezpečenie o dodržiavaní 
jednej alebo viacerých požiadaviek 
stanovených v pravidlách uvedených 
v článku 1 ods. 2;

takúto formu potvrdenia, ktoré sa netýka 
oblasti zdravia, vydaného pod dohľadom 
príslušných orgánov alebo samotnými 
príslušnými orgánmi, ktoré poskytuje 
ubezpečenie o dodržiavaní jednej alebo 
viacerých požiadaviek stanovených 
v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2;

Or. es

Odôvodnenie

Treba rozlišovať medzi úradnými potvrdeniami a potvrdeniami v oblasti zdravia, keďže 
v druhom prípade je samotný príslušný orgán oprávnený zabezpečiť podmienky na ich 
udelenie.

Pozmeňujúci návrh 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

25a. „úradná pečiatka alebo úradné 
označenie” znamená označenie alebo 
pečiatku príslušného orgánu pre zvieratá 
alebo živočíšne produkty, ktoré 
upozorňujú na to, že sa v čase udelenia 
vykonali úradné kontroly na základe 
pravidiel podľa článku 1 ods. 2;

Or. es

Odôvodnenie

Je potrebné prevziať toto vymedzenie pojmu, keďže z označenia „potvrdenie“ nie je zrejmé, či 
ide o pečiatku, označenie zdravotnej bezchybnosti, etiketu, doklad atď.

Pozmeňujúci návrh 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 25 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

25b. „zdravotné potvrdenie“ znamená 
zdravotné potvrdenie vydané príslušným 
orgánom o dodržiavaní požiadaviek na 
úradné kontroly na základe pravidiel 
podľa článku 1 ods.2;

Or. es

Odôvodnenie

V návrhu sa pojem „úradné potvrdenie“ očividne spája s dvoma rôznymi významami. Vďaka 
tomuto vymedzeniu pojmu sa tieto rozličné pojmy vyjasnia a rozlíšia.

Pozmeňujúci návrh 183
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26. „prevádzkovateľ“ znamená akúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu, na ktorú sa 
vzťahuje jedna alebo viac povinností 
stanovených v pravidlách uvedených 
v článku 1 ods. 2, okrem príslušných 
orgánov a iných orgánov zodpovedných za 
úradné kontroly a iné úradné činnosti;

26. „prevádzkovateľ“ znamená akúkoľvek 
fyzickú alebo právnickú osobu alebo 
zariadenie bez vlastnej právnej 
subjektivity, na ktoré sa vzťahuje jedna 
alebo viac povinností stanovených 
v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2, 
okrem príslušných orgánov a iných 
orgánov zodpovedných za úradné kontroly 
a iné úradné činnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27. „zásielka“ znamená určitý počet zvierat 
alebo množstvo tovaru rovnakého typu, 
triedy alebo opisu, na ktorú sa vzťahuje to 
isté úradné osvedčenie, úradné potvrdenie 
alebo iný doklad a ktorá sa prepravuje tým 
istým dopravným prostriedkom a má ten 
istý pôvod; môže pozostávať z jednej alebo 
viacerých dávok;

27. „zásielka“ znamená určitý počet zvierat 
toho istého druhu alebo množstvo 
produktov rovnakého typu, na ktorú sa 
vzťahuje to isté veterinárne osvedčenie,
veterinárny doklad alebo iný doklad 
potrebný na základe platného práva
a ktorá sa prepravuje tým istým dopravným 
prostriedkom a pochádza z tej istej tretej 
krajiny alebo časti tretej krajiny;

Or. es

Odôvodnenie

Ide o platné vymedzenie pojmu z odvetvových nariadení (smernice 97/78 a 91/496).

Pozmeňujúci návrh 185
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvierat alebo tovaru; a) zvierat, rastlín, rastlinných produktov, 
iných predmetov alebo tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) činností pod kontrolou 
prevádzkovateľov, ktorí patria do rozsahu 

b) činností pod kontrolou 
prevádzkovateľov, ktorí patria do rozsahu 
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pôsobnosti pravidiel uvedených v článku 1 
ods. 2, vybavenia, dopravných 
prostriedkov, látok a materiálov 
používaných na vykonávanie týchto 
činností;

pôsobnosti pravidiel uvedených v článku 1 
ods. 2, vybavenia, dopravných 
prostriedkov, látok, materiálov a 
prípravkov na ochranu rastlín
používaných na vykonávanie týchto 
činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) činností pod kontrolou 
prevádzkovateľov, ktorí patria do rozsahu 
pôsobnosti pravidiel uvedených v článku 1 
ods. 2, vybavenia, dopravných 
prostriedkov, látok a materiálov 
používaných na vykonávanie týchto 
činností;

b) činností pod kontrolou 
prevádzkovateľov, ktorí patria do rozsahu 
pôsobnosti pravidiel uvedených v článku 1 
ods. 2, vybavenia, dopravných 
prostriedkov, látok, materiálov 
a preventívnych opatrení používaných na 
vykonávanie týchto činností;

Or. en

Odôvodnenie

Certifikácia ekologického poľnohospodárstva vychádza z procesného prístupu. Je nevyhnutné 
zdôrazniť túto špecifickosť s cieľom udržať súčasný systém ekologickej kontroly.

Pozmeňujúci návrh 188
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) miest, kde prevádzkovatelia vykonávajú 
svoje činnosti;

c) miest, kde prevádzkovatelia vykonávajú 
svoje činnosti, a v prípade potreby 
priľahlých oblastí;



PE526.075v01-00 90/123 AM\1013302SK.doc

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) podkladov predkladaných pri inšpekcii 
uvedenej pod písmenami a), b) a c);

Or. es

Odôvodnenie

Dôležitou súčasťou inšpekcií je overenie toho, či podklady zodpovedajú platným pravidlám.

Pozmeňujúci návrh 190
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30. „audit“ znamená systematické 
a nezávislé preskúmanie na účely určenia, 
či činnosti a súvisiace výsledky týchto 
činností vyhovujú plánovaným opatreniam, 
či sa tieto opatrenia uplatňujú účinne a či 
sú vhodné na dosiahnutie cieľov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. de

Odôvodnenie

V nemčine zachovanie doposiaľ bežnej terminológie.
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Pozmeňujúci návrh 191
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 30 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30a. „monitorovanie“ znamená 
vykonávanie plánovaného sledu kontrol 
alebo meraní s cieľom získať prehľad 
o stave dodržiavania potravinového 
a krmivového práva podľa definície 
v článku 2 č. 8 nariadenia (ES) č. 
882/2004;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 192
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 30 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

30b. „spätná sledovateľnosť“ znamená 
možnosť sledovať vo všetkých etapách
výroby, spracovania a distribúcie 
potravinu alebo krmivo, zviera určené na 
produkciu potraviny alebo látku, ktorá je 
určená alebo môže byť určená do 
potraviny alebo krmiva, podľa definície 
v článku 3 č. 15 nariadenia (ES) č. 
178/2002;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 193
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 33
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33. „nebezpečenstvo“ znamená akýkoľvek 
činiteľ alebo stav s potenciálom 
nepriaznivého účinku na zdravie ľudí, 
zvierat alebo rastlín, na dobré životné 
podmienky zvierat alebo na životné 
prostredie;

33. „nebezpečenstvo“ znamená akýkoľvek 
činiteľ alebo stav s potenciálom 
nepriaznivého účinku na zdravie ľudí alebo
zvierat, na dobré životné podmienky 
zvierat alebo na životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33. „nebezpečenstvo“ znamená akýkoľvek 
činiteľ alebo stav s potenciálom 
nepriaznivého účinku na zdravie ľudí,
zvierat alebo rastlín, na dobré životné 
podmienky zvierat alebo na životné 
prostredie;

33. „nebezpečenstvo“ znamená akýkoľvek 
činiteľ alebo stav s potenciálom 
nepriaznivého účinku na zdravie ľudí alebo
zvierat, na dobré životné podmienky 
zvierat alebo na životné prostredie;

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa prispôsobuje pozmeňujúcemu návrhu k článku 1 ods. 2 písm. g) 
návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 195
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

36. „výstupné miesto“ znamená hraničné 
kontrolné miesto alebo iné miesto určené 

36. „výstupné miesto“ znamená hraničné 
kontrolné miesto alebo iné miesto určené 
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členským štátom, z ktorého zvieratá, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
(ES) č. 1/2005, opúšťajú colné územie 
Únie;

členským štátom, z ktorého zvieratá, ktoré 
patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
(ES) č. 1/2005, ako aj zásielky produktov 
živočíšneho pôvodu v rámci tranzitu
opúšťajú colné územie Únie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 196
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

38. „delegovaný orgán“ znamená tretiu 
stranu, na ktorú príslušné orgány 
delegovali špecifické úlohy úradnej 
kontroly;

38. „delegovaný orgán“ znamená nezávislú 
tretiu stranu, na ktorú príslušné orgány 
delegovali špecifické úlohy úradnej 
kontroly;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom predchádzať konfliktu záujmov by malo byť vykonávanie kontrolných úloh 
delegované len na tretie strany, ktoré sú úplne nezávislé od prevádzkovateľov podliehajúcich 
úradným kontrolám.

Pozmeňujúci návrh 197
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

38. „delegovaný orgán“ znamená tretiu 
stranu, na ktorú príslušné orgány 
delegovali špecifické úlohy úradnej 
kontroly;

38. „delegovaný orgán“ znamená nezávislú 
tretiu stranu, na ktorú príslušné orgány 
delegovali špecifické úlohy úradnej 
kontroly;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

39. „kontrolný orgán pre ekologické 
produkty“ znamená verejnosprávnu 
organizáciu členského štátu, na ktorú 
príslušné orgány úplne alebo čiastočne 
preniesli svoje právomoci v súvislosti 
s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 
834/2007, v náležitých prípadoch aj 
zodpovedajúci orgán tretej krajiny alebo 
pôsobiaci v tretej krajine;

39. „kontrolný orgán pre ekologické 
produkty“ znamená verejnosprávnu 
organizáciu členského štátu, na ktorú 
príslušné orgány úplne alebo čiastočne 
preniesli svoje právomoci v oblasti 
dohľadu a kontroly 
ekologickej/biologickej výroby a jej 
produktov v súvislosti s uplatňovaním 
nariadenia (ES) č. 834/2007, v náležitých 
prípadoch aj zodpovedajúci orgán tretej 
krajiny alebo pôsobiaci v tretej krajine;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 199
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

41. „preverovanie“ znamená formu úradnej 
kontroly vykonávanej prostredníctvom 
plánovaného sledu pozorovaní alebo 
opatrení s cieľom získať prehľad o stave 
dodržiavania tohto nariadenia a pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2;

41. „monitorovanie“ znamená formu 
úradnej kontroly vykonávanej 
prostredníctvom plánovaného sledu 
pozorovaní alebo opatrení s cieľom získať 
prehľad o stave dodržiavania tohto 
nariadenia a pravidiel uvedených v článku 
1 ods. 2;

Or. de
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Odôvodnenie

V nemčine zachovanie doposiaľ bežnej terminológie.

Pozmeňujúci návrh 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

41. „preverovanie“ znamená formu úradnej 
kontroly vykonávanej prostredníctvom 
plánovaného sledu pozorovaní alebo 
opatrení s cieľom získať prehľad o stave 
dodržiavania tohto nariadenia a pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2;

41. „prieskum“ znamená formu úradnej 
kontroly vykonávanej prostredníctvom 
plánovaného sledu pozorovaní alebo 
opatrení s cieľom získať prehľad o stave 
dodržiavania tohto nariadenia a pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2;

Or. es

Odôvodnenie

V predloženom návrhu sa takmer všetky pojmy týkajúce sa kontroly a dohľadu preberajú 
z nariadenia 882/2004. V súlade s pojmami, ktoré sa preberajú z iných útvarov Únie (EFSA, 
Eurostat), by sa mali používať výrazy „prieskum“ a „dohľad“.

Pozmeňujúci návrh 201
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

42. „cielené preverovanie“ znamená formu 
úradnej kontroly, v rámci ktorej sa 
pozoruje jeden alebo viacerí 
prevádzkovatelia alebo ich činnosti;

42. „cielené monitorovanie“ znamená 
formu úradnej kontroly, v rámci ktorej sa 
pozoruje jeden alebo viacerí 
prevádzkovatelia alebo ich činnosti;

Or. de
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Odôvodnenie

V nemčine zosúladenie so slovom v bode 41 „monitorovanie“.

Pozmeňujúci návrh 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

42. „cielené preverovanie“ znamená formu 
úradnej kontroly, v rámci ktorej sa 
pozoruje jeden alebo viacerí 
prevádzkovatelia alebo ich činnosti;

42. „dohľad“ znamená formu úradnej 
kontroly, v rámci ktorej sa pozoruje jeden 
alebo viacerí prevádzkovatelia alebo ich 
činnosti;

Or. es

Odôvodnenie

V predloženom návrhu sa takmer všetky pojmy týkajúce sa kontroly a dohľadu preberajú 
z nariadenia 882/2004. V súlade s pojmami, ktoré sa preberajú z iných útvarov Únie (EFSA, 
Eurostat), by sa mali používať výrazy „prieskum“ a „dohľad“.

Pozmeňujúci návrh 203
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

44. „rovnocennosť „ alebo „rovnocenný“ 
znamená:

vypúšťa sa

a) schopnosť rôznych systémov alebo 
opatrení dosahovať tie isté ciele;

b) rôzne systémy alebo opatrenia schopné 
dosahovať tie isté ciele;

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý text, pričom treba prispôsobiť aj 
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odôvodnenia.)

Or. en

Odôvodnenie

Podľa názoru veľkého počtu ľudí existuje riziko, že produkty z tretích krajín budú vyhlásené 
za „rovnocenné“ bez skutočného súladu s právom EÚ. Zavedenie tohto pojmu do tohto 
nariadenia by otvorilo dvere nekontrolovateľným možnostiam zneužitia (napr. vzhľadom na 
zaobchádzanie s porazenými kusmi, používanie hormónov pri produkcii mäsa atď.).

Pozmeňujúci návrh 204
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 44 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

44. „rovnocennosť“ alebo „rovnocenný“ 
znamená:

44. „rovnocennosť“ alebo „rovnocenný“ 
znamená systémy, ktoré sú zhruba 
rovnaké a spĺňajú tie isté ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 44 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) schopnosť rôznych systémov alebo 
opatrení dosahovať tie isté ciele;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Linda McAvan



PE526.075v01-00 98/123 AM\1013302SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 44 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rôzne systémy alebo opatrenia schopné 
dosahovať tie isté ciele;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

46. „dokladová kontrola“ znamená 
preskúmanie úradných osvedčení, 
úradných potvrdení a iných dokladov 
vrátane dokladov obchodného charakteru, 
ktoré podľa pravidiel uvedených v článku 1 
ods. 2, článku 54 ods. 1 alebo podľa 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s článkami 75 ods. 3, článkom 125 ods. 4, 
článkom 127 ods. 1 a článkom 128 ods. 1 
musia byť priložené k zásielke;

46. „dokladová kontrola“ znamená 
preskúmanie úradných osvedčení a iných 
dokladov vrátane dokladov obchodného 
charakteru, ktoré podľa pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2, článku 54 
ods. 1 alebo podľa vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s článkami 75 ods. 3, 
článkom 125 ods. 4, článkom 127 ods. 1 
a článkom 128 ods. 1 musia byť priložené 
k zásielke;

Or. es

Odôvodnenie

Kontrola potvrdení sa neuskutočňuje v rámci kontroly dokladov, ale kontroly totožnosti.

Pozmeňujúci návrh 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

47. „kontrola totožnosti“ znamená vizuálnu 47. „kontrola totožnosti“ znamená vizuálnu 
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kontrolu na overenie, či obsah a označenie 
zásielky vrátane označení na zvieratách, 
plombách a dopravných prostriedkoch 
zodpovedajú informáciám uvedeným 
v úradných osvedčeniach, úradných 
potvrdeniach a iných dokladoch, ktoré sú 
k nej priložené;

kontrolu na overenie, či obsah a označenie 
zásielky vrátane označení na zvieratách, 
potvrdeniach, plombách a dopravných 
prostriedkoch zodpovedajú informáciám 
uvedeným v úradných osvedčeniach, 
úradných potvrdeniach a iných dokladoch, 
ktoré sú k nej priložené;

Or. es

Odôvodnenie

Kontrola potvrdení sa neuskutočňuje v rámci kontroly dokladov, ale kontroly totožnosti.

Pozmeňujúci návrh 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

48. „fyzická kontrola“ znamená kontrolu 
zvierat alebo tovaru a v náležitých 
prípadoch kontrolu balenia, dopravných 
prostriedkov, označení a teploty, odber 
vzoriek na analýzu, testovanie alebo 
diagnostiku a akúkoľvek inú kontrolu 
potrebnú na overenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

48. „fyzická kontrola“ znamená kontrolu 
zvierat alebo tovaru, napríklad kontrolu 
balenia alebo nádob, dopravných 
prostriedkov, označení a teploty, ako aj
odber vzoriek na analýzu, testovanie alebo 
diagnostiku a akúkoľvek inú kontrolu 
potrebnú na overenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2;

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa úplné a jednotné vymedzenie pojmov.

Pozmeňujúci návrh 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 49
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

49. „prekládka“ znamená pohyb tovaru, 
ktorý podlieha úradným kontrolám 
stanoveným v článku 45 ods. 1 a ktorý 
prichádza námornou alebo leteckou 
dopravou z tretej krajiny z plavidla alebo 
lietadla a prekladá sa pod colným 
dohľadom na iné plavidlo alebo lietadlo 
v tom istom prístave alebo letisku v rámci 
prípravy na ďalšiu prepravu;

49. „prekládka“ znamená pohyb tovaru, 
ktorý prichádza námornou alebo leteckou 
dopravou z tretej krajiny z plavidla alebo 
lietadla a prekladá sa pod colným 
dohľadom na iné plavidlo alebo lietadlo 
v tom istom prístave alebo letisku v rámci 
prípravy na ďalšiu prepravu;

Or. es

Odôvodnenie

Zásielky, ktoré sa nachádzajú v tranzite do tretej krajiny, by sa nemali kontrolovať.

Pozmeňujúci návrh 211
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

49. „prekládka“ znamená pohyb tovaru, 
ktorý podlieha úradným kontrolám 
stanoveným v článku 45 ods. 1 a ktorý 
prichádza námornou alebo leteckou 
dopravou z tretej krajiny z plavidla alebo 
lietadla a prekladá sa pod colným 
dohľadom na iné plavidlo alebo lietadlo 
v tom istom prístave alebo letisku v rámci 
prípravy na ďalšiu prepravu;

49. „prekládka“ znamená pohyb tovaru 
alebo zvierat, ktorý podlieha úradným 
kontrolám stanoveným v článku 45 ods. 1 
a ktorý prichádza námornou alebo leteckou 
dopravou z tretej krajiny z plavidla alebo 
lietadla a prekladá sa pod colným 
dohľadom na iné plavidlo alebo lietadlo 
v tom istom prístave alebo letisku v rámci 
prípravy na ďalšiu prepravu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 49 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

49a. „presun“ znamená vstup tovaru na 
colné územie Únie s výnimkou tovaru
prepravovaného dopravnými 
prostriedkami, ktoré sa iba plavia v 
teritoriálnych vodách alebo prelietajú 
vzdušným priestorom colného územia bez 
zastávky na tomto území, a ktorý je podľa 
tranzitu alebo uskladnenia v Únii určený
na dovoz do Únie alebo tretej krajiny.

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa prijatie tejto definície, ktorá sa už nachádza v nariadení 882/2004, s cieľom 
evidovať zásielky, ktoré sa na územie Únie dostávajú pri prejazde Úniou alebo sa uskladňujú 
na colné odbavenie a ktoré sa nemôžu dovážať do EÚ.

Pozmeňujúci návrh 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

53. „úradné zadržanie“ znamená postup, 
ktorým príslušné orgány zabezpečia, aby sa 
so zvieratami ani tovarom podliehajúcim 
úradným kontrolám nehýbalo ani 
svojvoľne nemanipulovalo, kým sa 
neprijme rozhodnutie o ich mieste určenia; 
zahŕňa uskladnenie prevádzkovateľmi pod 
kontrolou príslušných orgánov;

53. „úradné zadržanie“ znamená postup, 
ktorým príslušné orgány v rámci tohto 
nariadenia zabezpečia zákazom alebo 
obmedzením presunu alebo prepravy príp. 
uvedenia na trh zvierat, produktov alebo 
tovarov podliehajúcich úradným 
kontrolám, aby sa s nimi neodborne
nehýbalo ani nemanipulovalo, ani aby sa 
nedávali do obehu, kým sa neprijme 
rozhodnutie o ich mieste určenia; zahŕňa 
uskladnenie prevádzkovateľmi pod 
kontrolou príslušných orgánov alebo 
príslušnými orgánmi;
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Or. es

Odôvodnenie

Toto znenie je jednoznačnejšie a vhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh 214
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

53. „úradné zadržanie“ znamená postup, 
ktorým príslušné orgány zabezpečia, aby sa 
so zvieratami ani tovarom podliehajúcim 
úradným kontrolám nehýbalo ani 
svojvoľne nemanipulovalo, kým sa 
neprijme rozhodnutie o ich mieste určenia; 
zahŕňa uskladnenie prevádzkovateľmi pod 
kontrolou príslušných orgánov;

53. „úradné zadržanie“ znamená postup, 
ktorým príslušné orgány zabezpečia, aby sa 
so zvieratami ani tovarom podliehajúcim 
úradným kontrolám nehýbalo ani 
svojvoľne nemanipulovalo, kým sa 
neprijme rozhodnutie o ich mieste určenia; 
zahŕňa uskladnenie prevádzkovateľmi 
podľa pokynov a pod kontrolou 
príslušných orgánov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

56. „plán kontroly“ znamená opis, ktorý 
vypracovali príslušné orgány a ktorý 
obsahuje informácie o štruktúre 
a organizácii systému úradných kontrol, 
o jeho fungovaní a podrobnom plánovaní 
úradných kontrol, ktoré sa majú za určité 
časové obdobie vykonať v každej z oblastí 
uvedených v článku 1 ods. 2;

56. „plán kontroly“ znamená opis, ktorý 
vypracovali príslušné orgány a ktorý 
obsahuje informácie o štruktúre 
a organizácii systému úradných kontrol;
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Or. es

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmov v nariadení 882/2004 je jednoznačnejšie, a preto sa bude uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 57 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

57a. „kvalita“ znamená všetky znaky a 
vlastnosti potraviny, ktoré vyplývajú z 
požiadaviek stanovených v záväzných 
ustanoveniach o surovinách alebo 
zložkách použitých pri výrobe, o 
postupoch, ktoré používa výrobca, a o 
zložení a balení;

Or. es

Odôvodnenie

V súlade s článkom 1 ods. 2 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vymenujú pre každú 
z oblastí, ktoré upravujú pravidlá uvedené 
v článku 1 ods. 2, príslušný orgán alebo 
orgány, ktorým zverujú zodpovednosť za 
vykonávanie úradných kontrol a iných 
úradných činností.

1. Členské štáty majú pre každú z oblastí, 
ktoré upravujú pravidlá uvedené v článku 1 
ods. 2, k dispozícii príslušný orgán alebo 
orgány, ktoré sú zodpovedné za 
plánovanie, organizáciu a v danom 
prípade vykonávanie úradných kontrol 
a iných úradných činností.
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Or. es

Odôvodnenie

Pojem „zveriť zodpovednosť“ nie je jednoznačný, keďže členský štát nie je právnym útvarom. 
Je preto potrebné, aby bol v tomto prípade zodpovedný príslušný orgán členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď členský štát zverí pre rovnakú 
oblasť zodpovednosť za vykonávanie 
úradných kontrol alebo iných úradných 
činností viac ako jednému príslušnému 
orgánu na vnútroštátnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni, alebo keď príslušné 
orgány vymenované v súlade s odsekom 1 
môžu prostredníctvom tohto vymenovania
preniesť určité zodpovednosti za úradné 
kontroly alebo iné úradné činnosti na iné 
orgány verejnej moci, členský štát:

2. Keď má členský štát pre rovnakú oblasť 
k dispozícii viac ako jeden príslušný orgán
na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni, alebo keď príslušné orgány 
vymenované v súlade s odsekom 1 môžu 
preniesť určité zodpovednosti za úradné 
kontroly na iné orgány verejnej moci, musí 
členský štát zabezpečiť, že:

Or. es

Odôvodnenie

Členský štát nemôže delegovať kompetencie, keďže mu žiadne nemôžu prislúchať. 
Zodpovednosť preto leží na príslušných orgánoch, a nie na samotných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zavedie postupy na zabezpečenie a) sa zavedú postupy na zabezpečenie 
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efektívnej a účinnej koordinácie medzi 
všetkými zainteresovanými orgánmi 
a konzistentnosti a účinnosti úradných 
kontrol alebo iných úradných činností na 
celom svojom území;

efektívnej a účinnej koordinácie medzi 
všetkými zainteresovanými orgánmi 
a konzistentnosti a účinnosti úradných 
kontrol alebo iných úradných činností na 
celom svojom území;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 220
Giancarlo Scottà

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zavedie postupy na zabezpečenie 
efektívnej a účinnej koordinácie medzi 
všetkými zainteresovanými orgánmi 
a konzistentnosti a účinnosti úradných 
kontrol alebo iných úradných činností na 
celom svojom území;

a) zavedie postupy na zabezpečenie 
efektívnej a účinnej koordinácie medzi 
všetkými zainteresovanými orgánmi 
a konzistentnosti a účinnosti úradných 
kontrol alebo iných úradných činností na 
celom svojom území, aby, okrem iného, 
zabránil aj tomu, aby sa prevádzkovateľ 
počas jedného kalendárneho roka 
nepodrobil tej istej kontrole rôznymi 
príslušnými orgánmi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 221
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vymenuje jeden orgán zodpovedný za 
koordináciu spolupráce a styk s Komisiou 
a inými členskými štátmi, pokiaľ ide 
o úradné kontroly a iné úradné činnosti 
vykonávané v tejto oblasti.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

V niektorých prípadoch nie je požiadavka na jediný orgán najpraktickejším riešením a môže 
viesť k narušeniu pracovných procesov a systémov. V niektorých krajinách sa môžu dva 
orgány deliť o zodpovednosť v ekologickej oblasti. Členské štáty by stále mali mať možnosť 
rozdeliť úlohu kontaktného miesta medzi orgány, samozrejme za predpokladu, že to vykonajú 
jasne vymedzeným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vymenuje jeden orgán zodpovedný za 
koordináciu spolupráce a styk s Komisiou 
a inými členskými štátmi, pokiaľ ide 
o úradné kontroly a iné úradné činnosti 
vykonávané v tejto oblasti.

b) sa vymenuje jeden alebo viac orgánov 
zodpovedných za koordináciu spolupráce 
a styk s Komisiou a inými členskými 
štátmi, pokiaľ ide o úradné kontroly a iné 
úradné činnosti vykonávané v tejto oblasti.

Or. es

Odôvodnenie

Účinná koordinácia sa neviaže bezpodmienečne na jeden zodpovedný orgán.

Pozmeňujúci návrh 223
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) vymenuje jeden orgán zodpovedný za 
koordináciu spolupráce a styk s Komisiou 
a inými členskými štátmi, pokiaľ ide 
o úradné kontroly a iné úradné činnosti 
vykonávané v tejto oblasti.

b) vymenuje jeden orgán zodpovedný za 
koordináciu spolupráce a styk s Komisiou 
a inými členskými štátmi, pokiaľ ide 
o úradné kontroly a iné úradné činnosti 
vykonávané v každej oblasti určenej 
členským štátom s cieľom obsiahnuť 
všetky oblasti uvedené v článku 1 ods. 2.
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Or. fr

Odôvodnenie

Oblasti definované v článku 1 ods. 2 sú veľmi rozsiahle (napr. oblasť uvedená v článku 1 ods. 
2 písm. a) zahŕňa bezpečnosť aj spoľahlivosť potravín. Francúzske orgány by chceli zostaviť 
oblasti, pre ktoré bude vymenovaný jeden ústredný orgán.

Pozmeňujúci návrh 224
Giancarlo Scottà

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vytvorením jednotného riadiaceho 
systému spracovania údajov zriadi 
jednotný kontrolný register, ktorým 
zabezpečí, že sa pri kontrole alebo riadení 
kontroly dohodnú príslušné miesta; tento
register zahŕňa aj kontroly dodržiavania 
krížového plnenia podľa hlavy VI 
nariadenia (ES) č. XXX/XXXX [Úrad pre 
publikácie, vložte číslo nariadenia o 
financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky].

Or. it

Pozmeňujúci návrh 225
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány zodpovedné za 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku1 ods. 2 písm. j) môžu zveriť 
špecifické úlohy úradných kontrol jednému 
alebo viacerým kontrolným orgánom pre 
ekologické produkty. V takýchto prípadoch 

3. Príslušné orgány zodpovedné za 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku1 ods. 2 písm. j) môžu zveriť 
špecifické úlohy úradných kontrol jednému 
alebo viacerým kontrolným orgánom pre 
ekologické produkty a ekologickú výrobu. 
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pridelia každému číselný kód. V takýchto prípadoch pridelia každému 
číselný kód.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) orgánov vymenovaných v súlade 
s odsekom 2 písm. b);

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. es

Odôvodnenie

Vytvorí sa tak zhoda s článkom 1.

Pozmeňujúci návrh 227
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty môžu príslušným orgánom 
uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť 
za vykonávanie kontrol na overenie 
dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel 
vrátane pravidiel upravujúcich špecifické 
riziká, ktoré môžu vyplynúť z výskytu 
cudzích druhov v Únii, iných, než sú 
pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2.

5. Členské štáty môžu príslušným orgánom 
uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť 
za vykonávanie kontrol na overenie 
dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel 
iných, než sú pravidlá uvedené v článku 1 
ods. 2.

Or. de
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Odôvodnenie

Na základe vyňatia odvetvových pravidiel v oblasti zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov na ochranu rastlín nie je toto rozšírenie nutné.

Pozmeňujúci návrh 228
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty môžu príslušným orgánom 
uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť 
za vykonávanie kontrol na overenie 
dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel 
vrátane pravidiel upravujúcich špecifické 
riziká, ktoré môžu vyplynúť z výskytu 
cudzích druhov v Únii, iných, než sú 
pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2.

5. Členské štáty môžu príslušným orgánom 
uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť 
za vykonávanie kontrol na overenie 
dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel 
iných, než sú pravidlá uvedené v článku 1 
ods. 2.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty môžu príslušným orgánom 
uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť 
za vykonávanie kontrol na overenie 
dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel 
vrátane pravidiel upravujúcich špecifické 
riziká, ktoré môžu vyplynúť z výskytu 
cudzích druhov v Únii, iných, než sú 
pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2.

5. Členské štáty môžu príslušným orgánom 
uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť 
za vykonávanie kontrol na overenie 
dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel. 

Or. es
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh má vytvoriť spojitosť s navrhovaným rozsahom pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 230
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty môžu príslušným orgánom 
uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť 
za vykonávanie kontrol na overenie 
dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel 
vrátane pravidiel upravujúcich špecifické 
riziká, ktoré môžu vyplynúť z výskytu 
cudzích druhov v Únii, iných, než sú 
pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2.

5. Členské štáty môžu príslušným orgánom 
uvedeným v odseku 1 zveriť zodpovednosť 
za vykonávanie kontrol na overenie 
dodržiavania alebo uplatňovania pravidiel 
iných, než sú pravidlá uvedené v článku 1 
ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť prostriedky, 
prostredníctvom ktorých sa informácie 
uvedené v odseku 4 sprístupnia verejnosti. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 232
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť prostriedky, 
prostredníctvom ktorých sa informácie 
uvedené v odseku 4 sprístupnia verejnosti. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť prostriedky, 
prostredníctvom ktorých sa informácie 
uvedené v odseku 4 sprístupnia verejnosti. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Právne predpisy nie sú potrebné, ak sa tým docieli zabezpečenie základnej komunikácie medzi 
členskými štátmi alebo medzi členskými štátmi a Komisiou alebo verejnosťou.

Pozmeňujúci návrh 234
Bart Staes
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť prostriedky, 
prostredníctvom ktorých sa informácie 
uvedené v odseku 4 sprístupnia verejnosti. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2.

6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov určiť prostriedky, 
prostredníctvom ktorých sa informácie 
uvedené v odseku 4 sprístupnia verejnosti. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2. 
Prostriedky, akými sa informácie uvedené 
v odseku 4 sprístupnia verejnosti, budú 
v každom prípade zahŕňať zverejnenie na 
internete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie nestrannosti, kvality 
a konzistentnosti úradných kontrol a iných 
úradných činností na všetkých úrovniach;

b) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie nestrannosti, kvality 
a splnenia konzistentného účelu úradných 
kontrol a iných úradných činností na 
všetkých úrovniach;

Or. de

Odôvodnenie

Konzistentnosť kontrol sa nedá vynútiť na základe rozdielnych podmienok príslušných 
sektorov a vnútroštátnych systémov kontrol. Treba skôr zabezpečiť, aby sa prostredníctvom 
kontrol rovnako dosahovali dohodnuté ciele.
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Pozmeňujúci návrh 236
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie nestrannosti, kvality 
a konzistentnosti úradných kontrol a iných 
úradných činností na všetkých úrovniach;

b) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie nezávislosti, kvality 
a konzistentnosti úradných kontrol a iných 
úradných činností na všetkých úrovniach;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť vzniku konfliktu záujmov musia byť príslušné orgány alebo delegované 
orgány vykonávajúce úradné kontroly úplné nezávislé od prevádzkovateľov, u ktorých 
vykonávajú úradné kontroly.

Pozmeňujúci návrh 237
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie nestrannosti, kvality 
a konzistentnosti úradných kontrol a iných 
úradných činností na všetkých úrovniach;

b) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie nezávislosti, nestrannosti, 
kvality a konzistentnosti úradných kontrol 
a iných úradných činností na všetkých 
úrovniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby u personálu 
vykonávajúceho úradné kontroly a iné 
úradné činnosti nenastal konflikt záujmov;

c) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby personál 
vykonávajúci úradné kontroly a iné úradné 
činnosti bol nezávislý a nenastal u neho
konflikt záujmov;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť vzniku konfliktu záujmov musia byť príslušné orgány alebo delegované 
orgány vykonávajúce úradné kontroly úplné nezávislé od prevádzkovateľov, u ktorých 
vykonávajú úradné kontroly.

Pozmeňujúci návrh 239
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby u personálu 
vykonávajúceho úradné kontroly a iné 
úradné činnosti nenastal konflikt záujmov;

(c) majú zavedené opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby u personálu 
vykonávajúceho úradné kontroly a iné 
úradné činnosti nenastal konflikt záujmov 
a aby nebol žiadnym spôsobom vo vzťahu
s prevádzkovateľom, u ktorého vykonáva 
kontrolu, ani nebol od neho závislý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) majú dostatočný počet náležite 
kvalifikovaného a skúseného personálu, 
aby sa mohli úradné kontroly a iné úradné 
činnosti vykonávať efektívne a účinne, 
alebo majú prístup k takémuto personálu;

e) v súlade s povinnosťami v oblasti 
kontroly vyplývajúcimi z článku 1 ods. 1 
a 2 majú náležite kvalifikovaný a skúsený 
personál, aby sa mohli úradné kontroly 
a iné úradné činnosti vykonávať efektívne 
a účinne v plnom rozsahu;

Or. de

Odôvodnenie

Pojem „dostatočný počet“ tu nie je dostatočne konkrétny. Je dôležité, aby bolo k dispozícii 
toľko personálu, aby sa všetky predpísané a potrebné kontroly mohli vykonávať bez 
obmedzenia. Vzhľadom na „prístup k personálu“ vzniká obava, že na základe tejto formulácie 
by sa mohli zaangažovať súkromní inšpektori. Tým je ohrozená nezávislosť úradných kontrol.

Pozmeňujúci návrh 241
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) majú dostatočný počet náležite 
kvalifikovaného a skúseného personálu, 
aby sa mohli úradné kontroly a iné úradné 
činnosti vykonávať efektívne a účinne, 
alebo majú prístup k takémuto personálu;

(e) majú dostatočný počet nezávislého, 
náležite kvalifikovaného a skúseného 
personálu, aby sa mohli úradné kontroly 
a iné úradné činnosti vykonávať efektívne 
a účinne, alebo majú prístup k takémuto 
personálu;

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť vzniku konfliktu záujmov musia byť príslušné orgány alebo delegované 
orgány vykonávajúce úradné kontroly úplné nezávislé od prevádzkovateľov, u ktorých 
vykonávajú úradné kontroly.
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Pozmeňujúci návrh 242
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) majú byť úradníci zamestnaní 
príslušným orgánom alebo nezávislým 
verejným orgánom delegovaným 
príslušným orgánom na vykonávanie 
úradných kontrol alebo iných úradných 
činností.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabrániť vzniku konfliktu záujmov musia byť príslušné orgány alebo delegované 
orgány vykonávajúce úradné kontroly úplné nezávislé od prevádzkovateľov, u ktorých 
vykonávajú úradné kontroly.

Pozmeňujúci návrh 243
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) majú uplatňovať riadnu starostlivosť 
a venovať pozornosť výkonu úradných 
kontrol pri manipulácii so zásielkami 
potravín v tranzite s cieľom zabrániť 
poškodeniu alebo znehodnoteniu kvality 
potravinových produktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány vypracujú a vykonávajú 
programy odbornej prípravy na 
zabezpečenie toho, aby personál 
vykonávajúci úradné kontroly a úradné 
činnosti disponoval odbornou prípravou 
uvedenou v písmenách a), b) a c).

Príslušné orgány vypracujú a vykonávajú 
programy odbornej prípravy na 
zabezpečenie toho, aby personál 
vykonávajúci úradné kontroly a ďalšie 
úradné činnosti disponoval odbornou 
prípravou uvedenou v písmenách a), b) 
a c).

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 245
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je v záujme zaistenia toho, aby 
mal personál príslušných orgánov 
uvedený v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 
potrebnú kvalifikáciu, zručnosti 
a vedomosti, splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o pravidlá pre špecifickú 
kvalifikáciu a o požiadavky na odbornú 
prípravu tohto personálu, pričom sa 
zohľadnia vedecké a technické poznatky 
potrebné na vykonávanie úradných 
kontrol a iných úradných činností 
v každej z oblastí uvedených v článku 1 
ods. 2.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Pravidlá pre požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prípravu zasahujú pravdepodobne do 
nariadení o vzdelávaní atď. a porušujú tým zásadu subsidiarity. V prílohe II tohto nariadenia
sa uvádzajú tie oblasti, v ktorých treba vziať do úvahy odbornú prípravu personálu.
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Pozmeňujúci návrh 246
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je v záujme zaistenia toho, aby 
mal personál príslušných orgánov 
uvedený v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 
potrebnú kvalifikáciu, zručnosti 
a vedomosti, splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o pravidlá pre špecifickú 
kvalifikáciu a o požiadavky na odbornú 
prípravu tohto personálu, pričom sa 
zohľadnia vedecké a technické poznatky 
potrebné na vykonávanie úradných 
kontrol a iných úradných činností 
v každej z oblastí uvedených v článku 1 
ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Anna Rosbach

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je v záujme zaistenia toho, aby 
mal personál príslušných orgánov 
uvedený v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 
potrebnú kvalifikáciu, zručnosti 
a vedomosti, splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o pravidlá pre špecifickú 
kvalifikáciu a o požiadavky na odbornú 
prípravu tohto personálu, pričom sa 
zohľadnia vedecké a technické poznatky 
potrebné na vykonávanie úradných 

vypúšťa sa



AM\1013302SK.doc 119/123 PE526.075v01-00

SK

kontrol a iných úradných činností 
v každej z oblastí uvedených v článku 1 
ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Požaduje sa, aby mal personál potrebnú kvalifikáciu a odborné vedomosti, avšak podľa 
článku ods. 4 nesú za to zodpovednosť členské štáty a ich príslušné orgány. Z tohto dôvodu 
nie je tento odsek potrebný.

Pozmeňujúci návrh 248
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je v záujme zaistenia toho, aby 
mal personál príslušných orgánov 
uvedený v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 
potrebnú kvalifikáciu, zručnosti 
a vedomosti, splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o pravidlá pre špecifickú 
kvalifikáciu a o požiadavky na odbornú 
prípravu tohto personálu, pričom sa 
zohľadnia vedecké a technické poznatky 
potrebné na vykonávanie úradných 
kontrol a iných úradných činností 
v každej z oblastí uvedených v článku 1 
ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Špecifická kvalifikácia personálu a požiadavky na odbornú prípravu na vykonávanie 
úradných kontrol by mali spadať do uváženia a právomoci členských štátov.
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Pozmeňujúci návrh 249
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je v záujme zaistenia toho, aby 
mal personál príslušných orgánov uvedený 
v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 potrebnú 
kvalifikáciu, zručnosti a vedomosti, 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 139, pokiaľ ide 
o pravidlá pre špecifickú kvalifikáciu 
a o požiadavky na odbornú prípravu tohto 
personálu, pričom sa zohľadnia vedecké 
a technické poznatky potrebné na 
vykonávanie úradných kontrol a iných 
úradných činností v každej z oblastí 
uvedených v článku 1 ods. 2.

3. Komisia je v záujme zaistenia toho, aby 
mal personál príslušných orgánov uvedený 
v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 potrebnú 
kvalifikáciu, zručnosti a vedomosti, 
splnomocnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 139, pokiaľ ide 
o pravidlá pre špecifickú kvalifikáciu 
a o požiadavky na odbornú prípravu tohto 
personálu, pričom sa zohľadnia vedecké 
a technické poznatky potrebné na 
vykonávanie úradných kontrol a iných 
úradných činností v každej z oblastí 
uvedených v článku 1 ods. 2 a prihliadne 
sa na skutočnosť, že tieto delegované akty 
by mali byť konzistentné so špecifikami 
každého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď sú v rámci útvarov príslušného 
orgánu oprávnené vykonávať úradné 
kontroly alebo iné úradné činnosti viaceré 
oddelenia, zabezpečí sa medzi jednotlivými 
oddeleniami efektívna a účinná 
koordinácia a spolupráca.

4. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány sprístupnia Komisii na 
požiadanie výsledky auditov uvedených 
v odseku 1.

2. Príslušné orgány sprístupnia Komisii na 
základe odôvodnenej žiadosti výsledky 
auditov uvedených v odseku 1.

Or. es

Odôvodnenie

Komisia musí zdôvodniť svoju žiadosť o informácie, aby nedochádzalo k neodôvodneným 
žiadostiam o informácie v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 252
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť pravidlá na 
vykonávanie auditov stanovených 
v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods.2.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť pravidlá na 
vykonávanie auditov stanovených v odseku 
1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods.2.

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť usmernenia
na vykonávanie auditov stanovených
v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods.2.

Or. de

Odôvodnenie

Veľa členských štátoch má už dobre zavedené, funkčné systémy auditov. Podrobné pravidlá, 
ktoré by mohli predstavovať vysoké výdavky na náklady a personál, nie sú nutné. V prípade 
potreby by členským štátom mohli pomôcť aj usmernenia.

Pozmeňujúci návrh 254
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 6 - nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia príslušných orgánov týkajúce 
sa fyzických a právnických osôb

Rozhodnutia príslušných orgánov týkajúce 
sa prevádzkovateľov

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 255
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi 
v súlade s článkom 53, článkom 64 ods. 3 
a 5, článkom 65, článkom 134 ods. 2 
a článkom 135 ods. 1 a 2 týkajúce sa 
fyzických alebo právnických osôb

Rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi 
v súlade s článkom 53, článkom 64 ods. 3 
a 5, článkom 65, článkom 134 ods. 2 
a článkom 135 ods. 1 a 2 týkajúce sa 
prevádzkovateľov podliehajú právu na 
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podliehajú právu na odvolanie týmito 
osobami proti týmto rozhodnutiam v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

odvolanie týmito osobami proti týmto 
rozhodnutiam v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

Or. pl


