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Pozměňovací návrh 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 18 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata příslušnými 
orgány v souvislosti s požadavky 
týkajícími se dobrých životních podmínek 
zvířat

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata příslušnými 
orgány v souvislosti s obratlovci, produkty 
živočišného původu, které nejsou určeny k 
lidské spotřebě, zárodečnými produkty, 
vedlejšími produkty živočišného původu a 
získanými produkty

Or. es

Odůvodnění

Zdá se, že v názvu tohoto článku se opakuje obsah článku 15, neboť obě tato ustanovení se 
týkají „zvířat“ a „produktů živočišného původu“  Je tedy navrhováno vložení výrazu 
„obratlovci“, neboť ochrana dobrých životních podmínek je omezena pouze na obratlovce.

Pozměňovací návrh 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v případě dlouhotrvajících cest mezi 
členskými státy a třetími zeměmi úřední 
namátkové nebo cílené kontroly 
prováděné kdykoli během dlouhotrvající 
cesty s cílem ověřit, zda jsou uvedené doby 
jízdy realistické a zda je při cestě 
dodržováno nařízení (ES) č. 1/2005, 
zejména zda doby jízdy a doby odpočinku 
odpovídají limitům stanoveným 
v kapitole V přílohy I nařízení (ES) 
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č. 1/2005;

Or. en

Odůvodnění

Článek 18 poněkud překvapivě vyžaduje kontroly přepravy zvířat před uskutečněním cesty a 
na místech výstupu z EU, ale nikoli v průběhu cesty.

Pozměňovací návrh 458
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v případě dlouhotrvajících cest mezi 
členskými státy a třetími zeměmi úřední 
namátkové nebo cílené kontroly 
prováděné kdykoli během dlouhotrvající 
cesty s cílem ověřit, zda jsou uvedené doby 
jízdy realistické a zda je při cestě 
dodržováno toto nařízení, zejména zda 
doby jízdy a doby odpočinku odpovídají 
limitům stanoveným v kapitole V přílohy I 
nařízení (ES) č. 1/2005;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) úřední kontroly způsobilosti 
přepravovaných zvířat a dopravních 
prostředků;

i) úřední kontroly způsobilosti 
přepravovaných zvířat a dopravních 
prostředků, aby bylo možné ověřit soulad 
s kapitolou II a případně kapitolou VI 
přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005;
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Or. en

Pozměňovací návrh 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) úřední kontroly způsobilosti 
přepravovaných zvířat a dopravních 
prostředků;

i) úřední kontroly způsobilosti 
přepravovaných zvířat a dopravních 
prostředků, aby bylo možné ověřit soulad 
s kapitolou II a případně kapitolou VI 
přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005;

Or. en

Odůvodnění

V odpovídajícím ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy je 
upřesněno, že kontroly dopravních prostředků se provádějí za účelem ověření souladu 
s kapitolou II a případně kapitolou VI tohoto nařízení. Navrhované nařízení o úředních 
kontrolách toto hledisko stanovené v nařízení (ES) č. 1/2005 zrušuje. Proto by nyní mělo být 
začleněno do navrhovaného nařízení o úředních kontrolách.

Pozměňovací návrh 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) úřední kontroly za účelem ověření, že 
přepravci dodržují platné mezinárodní 
dohody a mají platné povolení přepravce a 
osvědčení o způsobilosti pro řidiče a 
průvodce;

ii) úřední kontroly za účelem ověření, že 
přepravci dodržují platné mezinárodní 
dohody, včetně Evropské úmluvy o 
ochraně zvířat při mezinárodní přepravě,
a mají platné povolení přepravce a 
osvědčení o způsobilosti pro řidiče a 
průvodce;

Or. en
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Odůvodnění

Bylo by vhodné jasně uvést, že hlavní relevantní dohodou je Evropská úmluva o ochraně 
zvířat při mezinárodní přepravě.

Pozměňovací návrh 462
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) pokud se příslušný orgán na základě 
úředních kontrol podle písm. c) bodu i) 
tohoto odstavce domnívá, že zvířata 
nejsou způsobilá k přepravě, jsou 
vyložena, napojena a nakrmena a 
poskytne se jim odpočinek, dokud nejsou 
schopna pokračovat v cestě.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud příslušný orgán na základě 
úřední kontroly podle písm. c) bodu i) 
tohoto odstavce konstatuje, že zvířata 
nejsou způsobilá pokračovat v cestě, jsou 
vyložena, napojena a nakrmena, poskytne 
se jim odpočinek a v případě potřeby jim 
musí být poskytnuta veterinární pomoc.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy se stanoví, že pokud je na 
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výstupních místech z EU shledáno, že zvířata nejsou způsobilá pokračovat v cestě, musí být 
vyložena, napojena, nakrmena a musí jim být poskytnut odpočinek. Navrhované nařízení o 
úředních kontrolách opakuje tento požadavek stanovený v nařízení (ES) č. 1/2005, že zvířata 
musí být kontrolována na výstupních místech, aby se ověřilo, zda jsou způsobilá pokračovat 
v cestě, nespecifikuje však, jaká opatření by měla být přijata v případě, že je shledáno, že 
zvířata nejsou schopna v cestě pokračovat.

Pozměňovací návrh 464
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – bod c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví maximální trvání cesty o 
délce 12 hodin pro všechna přemisťování 
jatečných koní, a to v souladu se směrnicí 
Rady 2009/156/ES a doporučeními 
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA);

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 
písm. f) požadují, aby byly splněny některé 
nevyčíslitelné normy v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat, nebo pokud 
uvedená pravidla požadují přijetí 
některých postupů dodržování, které 
nemohou být účinně ověřeny 
prostřednictvím výhradního použití 
úředních kontrolních metod a technik 
uvedených v článku 13, mohou úřední 
kontroly prováděné za účelem ověření 

vypouští se
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souladu s těmito pravidly zahrnovat v 
případech a za podmínek, že se přijmou v 
souladu s odst. 3 písm. f), použití 
specifických ukazatelů dobrých životních 
podmínek zvířat.

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se vypuštění tohoto odstavce, neboť obsahuje odkaz na ukazatele, které zatím nejsou 
upraveny právními předpisy Společenství. Takovýto odkaz je předčasný a vytváří právní 
nejistotu, neboť předmět, na nějž je odkazováno, není dosud známý a není definován žádným 
ustanovením. Evropská komise již několikrát uvedla, že bude přijat právní předpis o dobrých 
životních podmínkách zvířat, kterým budou upraveny také ukazatele. Jakmile bude tento 
právní předpis předložen a schválen, bude možné začlenit také výše uvedený odkaz. Do té 
doby je však jeho uvedení předčasné.

Pozměňovací návrh 466
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE 

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 139 týkající se pravidel pro 
provádění úředních kontrol za účelem 
ověření souladu s pravidly Unie uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 písm. f). Tyto akty 
v přenesené pravomoci zohlední rizika pro 
dobré životní podmínky zvířat v souvislosti 
se zemědělskými činnostmi a přepravou, 
porážkou a usmrcováním zvířat a stanoví 
pravidla pro:

3. Komise je zmocněna přijímat 
legislativní návrhy týkající se pravidel pro 
provádění úředních kontrol za účelem 
ověření souladu s pravidly Unie uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 písm. f). Tyto legislativní 
návrhy zohlední rizika pro dobré životní 
podmínky zvířat v souvislosti se 
zemědělskými činnostmi a přepravou, 
porážkou a usmrcováním zvířat a stanoví 
pravidla pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ověření požadavků na dobré životní 
podmínky zvířat na stanovištích hraniční 
kontroly a v místech výstupu a 
minimálních požadavků platných na 
těchto místech výstupu;

d) ověření požadavků na dobré životní 
podmínky zvířat na stanovištích hraniční 
kontroly a v místech výstupu;

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o nový požadavek, který není uveden v platných právních předpisech. Týká se vývozu 
zvířat a pro rozhodování členských států představuje určité omezení.

Pozměňovací návrh 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případy a podmínky, kdy mohou úřední 
kontroly s cílem ověřit soulad s požadavky 
na dobré životní podmínky zvířat 
zahrnovat i použití specifických ukazatelů 
dobrých životních podmínek zvířat 
vycházejících z měřitelných kritérií 
výkonnosti a vypracování takových 
ukazatelů na základě vědeckých a 
technických poznatků.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Evropská komise již několikrát uvedla, že bude přijat právní předpis o dobrých životních 
podmínkách zvířat, kterým budou upraveny také ukazatele. Jakmile bude tento právní předpis 
předložen a schválen, bude možné začlenit také výše uvedený odkaz. Do té doby je však jeho 
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uvedení předčasné.

Pozměňovací návrh 469
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případy a podmínky, kdy mohou úřední 
kontroly s cílem ověřit soulad s požadavky 
na dobré životní podmínky zvířat 
zahrnovat i použití specifických ukazatelů 
dobrých životních podmínek zvířat 
vycházejících z měřitelných kritérií 
výkonnosti a vypracování takových 
ukazatelů na základě vědeckých a 
technických poznatků.

f) případy a podmínky, kdy úřední kontroly 
s cílem ověřit soulad s požadavky na dobré 
životní podmínky zvířat zahrnují i použití 
specifických ukazatelů dobrých životních 
podmínek zvířat vycházejících z 
měřitelných kritérií výkonnosti a 
vypracování takových ukazatelů na základě 
vědeckých a technických poznatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti se 
zdravím rostlin

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol rostlin, rostlinných 
produktů a jiných předmětů s cílem ověřit 
soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. g) vztahujícími se na toto 
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zboží a opatření, která příslušné orgány 
přijmou v návaznosti na tyto úřední 
kontroly. Tyto akty v přenesené pravomoci 
zohlední rizika pro zdraví rostlin 
související s rostlinami, rostlinnými 
produkty a jinými předměty ve vztahu ke 
zvláštním škodlivým organismům rostlin 
nebo provozovatelům a stanoví pravidla 
pro:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol v případě 
dovozu a přemísťování určitých rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů, 
na které se vztahují pravidla uvedená v 
čl. 1 odst. 2 písm. g), a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních 
kontrol, přičemž se kromě kritérií 
uvedených v čl. 8 odst. 1 zohlední zvláštní 
nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve 
vztahu k určitým rostlinám, rostlinným 
produktům a jiným předmětům určitého 
původu nebo místa původu;

c) jednotnou četnost úředních kontrol 
prováděných příslušnými orgány u 
provozovatelů, kteří mají povolení vydávat 
rostlinolékařské pasy v souladu s čl. 79 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], přičemž 
se kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 
zohlední i to, zda provozovatelé provedli 
plán řízení rizik, jak je uvedeno v článku 
86 nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] pro rostliny, 
rostlinné produkty a jiné předměty, které 
produkují;

d) případy, kdy příslušné orgány v 
souvislosti se zvláštními případy 
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nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
opatření uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo 
dodatečná opatření, která doplňují 
opatření uvedená v tomto odstavci.

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není nutné, aby toto nařízení zmocňovalo Komisi k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 471
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti se 
zdravím rostlin

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol rostlin, rostlinných 
produktů a jiných předmětů s cílem ověřit 
soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. g) vztahujícími se na toto 
zboží a opatření, která příslušné orgány 
přijmou v návaznosti na tyto úřední 
kontroly. Tyto akty v přenesené pravomoci 
zohlední rizika pro zdraví rostlin 
související s rostlinami, rostlinnými 
produkty a jinými předměty ve vztahu ke 
zvláštním škodlivým organismům rostlin 
nebo provozovatelům a stanoví pravidla 
pro:
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a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol v případě 
dovozu a přemísťování určitých rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů, 
na které se vztahují pravidla uvedená v 
čl. 1 odst. 2 písm. g), a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních 
kontrol, přičemž se kromě kritérií 
uvedených v čl. 8 odst. 1 zohlední zvláštní 
nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve 
vztahu k určitým rostlinám, rostlinným 
produktům a jiným předmětům určitého 
původu nebo místa původu;

c) jednotnou četnost úředních kontrol 
prováděných příslušnými orgány u 
provozovatelů, kteří mají povolení vydávat 
rostlinolékařské pasy v souladu s čl. 79 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], přičemž 
se kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 
zohlední i to, zda provozovatelé provedli 
plán řízení rizik, jak je uvedeno v článku 
86 nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] pro rostliny, 
rostlinné produkty a jiné předměty, které 
produkují;

d) případy, kdy příslušné orgány v 
souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
opatření uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo 
dodatečná opatření, která doplňují 
opatření uvedená v tomto odstavci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 472
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti se 
zdravím rostlin

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 139 týkající se pravidel pro
provádění úředních kontrol rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů 
s cílem ověřit soulad s pravidly Unie 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g) 
vztahujícími se na toto zboží a opatření, 
která příslušné orgány přijmou 
v návaznosti na tyto úřední kontroly. Tyto 
akty v přenesené pravomoci zohlední 
rizika pro zdraví rostlin související 
s rostlinami, rostlinnými produkty a 
jinými předměty ve vztahu ke zvláštním 
škodlivým organismům rostlin nebo 
provozovatelům a stanoví pravidla pro:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol v případě 
dovozu a přemísťování určitých rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů, 
na které se vztahují pravidla uvedená 
v čl. 1 odst. 2 písm. g), a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních 
kontrol, přičemž se kromě kritérií 
uvedených v čl. 8 odst. 1 zohlední zvláštní 
nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve 
vztahu k určitým rostlinám, rostlinným 
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produktům a jiným předmětům určitého 
původu nebo místa původu;

c) jednotnou četnost úředních kontrol 
prováděných příslušnými orgány u 
provozovatelů, kteří mají povolení vydávat 
rostlinolékařské pasy v souladu s čl. 79 
odst. 1 nařízení (EU) č. XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants], přičemž 
se kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 
zohlední i to, zda provozovatelé provedli 
plán řízení rizik, jak je uvedeno v článku 
86 nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] pro rostliny, 
rostlinné produkty a jiné předměty, které 
produkují;

d) případy, kdy příslušné orgány 
v souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
opatření uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo 
dodatečná opatření, která doplňují 
opatření uvedená v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Martina Anderson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 474
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol v případě 
dovozu a přemísťování určitých rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů, na 
které se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. g), a jednotnou minimální 
četnost těchto úředních kontrol, přičemž se 
kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 
zohlední zvláštní nebezpečí a rizika pro 
zdraví rostlin ve vztahu k určitým 
rostlinám, rostlinným produktům a jiným 
předmětům určitého původu nebo místa 
původu;

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol v případě 
dovozu a přemísťování určitých rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů, na 
které se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. g), a jednotnou minimální 
četnost těchto úředních kontrol, přičemž se 
kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 
zohlední zvláštní rizika pro zdraví rostlin 
ve vztahu k určitým rostlinám, rostlinným 
produktům a jiným předmětům určitého 
původu nebo místa původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti s 
rozmnožovacím materiálem rostlin

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol rozmnožovacího 
materiálu rostlin s cílem ověřit soulad s 
pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 
písm. h) vztahujícími se na toto zboží a 
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opatření, která příslušné orgány přijmou v 
návaznosti na tyto úřední kontroly. 
Prostřednictvím těchto aktů v přenesené 
pravomoci stanoví:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol s ohledem, 
kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1, 
přičemž se kromě kritérií v čl. 8 odst. 1 
zohlední i rizika pro zdraví, pravost, 
kvalitu a zpětnou vysledovatelnost 
některých kategoriích rozmnožovacího 
materiálu rostlin nebo určitých rodů a 
druhů;

c) zvláštní kritéria a podmínky pro 
aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v hlavě IV;

d) případy, kdy příslušné orgány v 
souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
opatření uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo 
dodatečná opatření, která doplňují 
opatření uvedená v tomto odstavci.

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není nutné, aby toto nařízení zmocňovalo Komisi k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 476
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Článek 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti s 
rozmnožovacím materiálem rostlin

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol rozmnožovacího 
materiálu rostlin s cílem ověřit soulad s 
pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 
písm. h) vztahujícími se na toto zboží a 
opatření, která příslušné orgány přijmou v 
návaznosti na tyto úřední kontroly. 
Prostřednictvím těchto aktů v přenesené 
pravomoci stanoví:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol s ohledem, 
kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1, 
přičemž se kromě kritérií v čl. 8 odst. 1 
zohlední i rizika pro zdraví, pravost, 
kvalitu a zpětnou vysledovatelnost 
některých kategoriích rozmnožovacího 
materiálu rostlin nebo určitých rodů a 
druhů;

c) zvláštní kritéria a podmínky pro 
aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v hlavě IV;

d) případy, kdy příslušné orgány v 
souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
opatření uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo 
dodatečná opatření, která doplňují 
opatření uvedená v tomto odstavci.

Or. de



AM\1013305CS.doc 19/110 PE526.077v01-00

CS

Pozměňovací návrh 477
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti 
s rozmnožovacím materiálem rostlin

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 139 týkající se pravidel pro 
provádění úředních kontrol 
rozmnožovacího materiálu rostlin s cílem 
ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 písm. h) vztahujícími se na 
toto zboží a opatření, která příslušné 
orgány přijmou v návaznosti na tyto 
úřední kontroly. Tyto akty v přenesené 
pravomoci stanoví pravidla pro:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol s ohledem, 
kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1, 
přičemž se kromě kritérií v čl. 8 odst. 1 
zohlední i rizika pro zdraví, pravost, 
kvalitu a zpětnou vysledovatelnost 
některých kategoriích rozmnožovacího 
materiálu rostlin nebo určitých rodů a 
druhů;

c) zvláštní kritéria a podmínky pro 
aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v hlavě IV;

d) případy, kdy příslušné orgány 
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v souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
dodatečných opatření uvedených v čl. 135 
odst. 2 nebo dodatečná opatření, která 
doplňují opatření uvedená v tomto 
odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) minimální četnost kontrol, která je 
založena na míře rizika a stanovena 
zvlášť pro každý produkt nebo činnost 
podléhající úředním kontrolám.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby byla v jednotlivých členských státech harmonizována minimální četnost 
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kontrol rozmnožovacího materiálu rostlin, což umožní zajistit určitou úroveň jakosti produkce 
a zabránit tomu, aby u některých druhů semenného nebo sadebního materiálu nebyly 
prováděny kontroly.

Pozměňovací návrh 480
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti s 
geneticky modifikovanými potravinami a 
krmivy

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv za 
účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a c) a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v návaznosti na tyto 
úřední kontroly. Tyto akty v přenesené 
pravomoci zohlední potřebu zajistit 
minimální úroveň úředních kontrol, aby 
se zamezilo postupům, které porušují tato 
pravidla, a stanoví pravidla pro:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost kontrol týkajících se:

i) přítomnosti GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv, které 
nebyly povoleny v souladu se směrnicí 
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Evropského parlamentu a Rady 
2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o 
záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního 
prostředí a o zrušení směrnice Rady 
90/220/EHS nebo nařízením (ES) 
č. 1829/2003, na trhu;

ii) pěstování GMO a správného 
uplatňování plánu monitorování 
uvedeného v čl. 13 odst. 2 písm. e) 
směrnice 2001/18/ES a čl. 5 odst. 5 a 
čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 1829/2003;

iii) uzavřeného nakládání s geneticky 
modifikovanými mikroorganismy;

c) případy, kdy příslušné orgány v 
souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
opatření uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo 
dodatečná opatření, která doplňují 
opatření uvedená v tomto odstavci.

__________________
49 Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není nutné, aby toto nařízení zmocňovalo Komisi k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 21 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata příslušnými 
orgány v souvislosti s GMO a geneticky 
modifikovanými potravinami a krmivy

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata příslušnými 
orgány v souvislosti s geneticky 
modifikovanými potravinami a krmivy
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Or. es

Odůvodnění

Působnost nařízení by měla být nadále omezena pouze na potraviny a krmiva a tomu by měl 
odpovídat i název tohoto článku.

Pozměňovací návrh 482
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 139 týkající se pravidel pro 
provádění úředních kontrol GMO a 
geneticky modifikovaných potravin a 
krmiv za účelem ověření souladu 
s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 
písm. a), b) a c) a opatření, která mají být 
přijata příslušnými orgány v návaznosti na 
tyto úřední kontroly. Tyto akty v přenesené 
pravomoci zohlední potřebu zajistit 
minimální úroveň úředních kontrol, aby se 
zamezilo postupům, které porušují tato 
pravidla, a stanoví pravidla pro:

Komise je zmocněna přijímat legislativní 
návrhy týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol GMO a geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv za 
účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a c) a 
opatření, která mají být přijata příslušnými 
orgány v návaznosti na tyto úřední 
kontroly. Tyto legislativní návrhy zohlední 
potřebu zajistit minimální úroveň úředních 
kontrol, aby se zamezilo postupům, které 
porušují tato pravidla, a stanoví pravidla 
pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 

vypouští se
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článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost kontrol týkajících se:

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol včetně oblasti 
jejich působnosti a jednotnou minimální 
četnost kontrol týkajících se:

Or. pl

Pozměňovací návrh 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol a jednotnou
minimální četnost kontrol týkajících se:

b) jednotné zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol a minimální 
četnost kontrol týkajících se přítomnosti 
geneticky modifikovaných potravin a 
krmiv, které nebyly povoleny v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o 
záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního 
prostředí a o zrušení směrnice Rady 
90/220/EHS nebo v souladu s nařízením 
(ES) č. 1829/2003, na trhu;

Or. es
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Odůvodnění

Již existuje právní předpis týkající se geneticky modifikovaných organismů, který zahrnuje 
i kontroly.

Pozměňovací návrh 486
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pěstování GMO a správného 
uplatňování plánu monitorování uvedeného 
v čl. 13 odst. 2 písm. e) směrnice 
2001/18/ES a čl. 5 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 
nařízení (ES) č. 1829/2003;

ii) pěstování GMO a správného 
uplatňování plánu monitorování uvedeného 
v čl. 13 odst. 2 písm. e) směrnice 
2001/18/ES a čl. 5 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 
nařízení (ES) č. 1829/2003, včetně 
minimálních opatření k monitorování a 
kontrole potenciálních dopadů na zdraví, 
zdraví zvířat a životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) minimálních opatření, pokud jde o 
kontroly a podávání zpráv, jejichž cílem je 
předcházet nezáměrné přítomnosti GMO 
v souladu s článkem 26a směrnice 
2001/18/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 488
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vždy zavést přísnější 
opatření než ta, která jsou uvedena 
v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti s 
přípravky na ochranu rostlin

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. i).

Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední 
rizika, která mohou přípravky na ochranu 
rostlin představovat pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat nebo životní prostředí, a 
stanoví pravidla pro:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
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článku 36;

b) jednotné zvláštní požadavky na
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních 
kontrol, pokud jde o produkci, dodávání 
na trh, vstup do Unie, označování, balení, 
přepravy, skladování a používání 
přípravků na ochranu rostlin, přičemž se 
kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 
zohlední také potřeba zajistit bezpečné a 
udržitelné používání přípravků na 
ochranu rostlin a bojovat proti 
nelegálnímu obchodu s těmito produkty;

c) jednotné zvláštní požadavky pro 
inspekce zařízení pro aplikaci pesticidů a 
jednotnou minimální četnost těchto 
kontrol;

d) případy, kdy příslušné orgány v 
souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
opatření uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo 
dodatečná opatření, která doplňují 
opatření uvedená v tomto odstavci;

e) koncepci systémů certifikace s cílem 
pomoci příslušným orgánům při inspekci 
zařízení pro aplikaci pesticidů;

f) sběr informací, sledování a podávání 
zpráv o podezření na otravy v souvislosti s 
přípravky na ochranu rostlin;

g) sběr informací a sledování účinků 
provádění a podávání zpráv o padělaných 
přípravcích na ochranu rostlin a 
nezákonném obchodu s přípravky na 
ochranu rostlin.

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není nutné, aby toto nařízení zmocňovalo Komisi k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 490
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. i).

Komise je zmocněna přijímat legislativní 
návrhy týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. i).

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední 
rizika, která mohou přípravky na ochranu 
rostlin představovat pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat nebo životní prostředí, a 
stanoví pravidla pro:

Tyto legislativní návrhy zohlední rizika, 
která mohou přípravky na ochranu rostlin 
představovat pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat nebo životní prostředí, a stanoví 
pravidla pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních kontrol, 
pokud jde o produkci, dodávání na trh, 
vstup do Unie, označování, balení, 
přepravy, skladování a používání přípravků 
na ochranu rostlin, přičemž se kromě 
kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 zohlední 
také potřeba zajistit bezpečné a udržitelné 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
bojovat proti nelegálnímu obchodu s těmito 
produkty;

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních kontrol, 
pokud jde o produkci, dodávání na trh, 
vstup do Unie, označování, balení, 
přepravu, skladování a používání 
přípravků na ochranu rostlin a souběžné 
obchodování s těmito přípravky, přičemž 
se kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 
zohlední také potřeba zajistit bezpečné a 
udržitelné používání přípravků na ochranu 
rostlin a bojovat proti nelegálnímu 
obchodu s těmito produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních kontrol, 
pokud jde o produkci, dodávání na trh, 
vstup do Unie, označování, balení, 
přepravy, skladování a používání přípravků 
na ochranu rostlin, přičemž se kromě 
kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 zohlední 
také potřeba zajistit bezpečné a udržitelné 
používání přípravků na ochranu rostlin a 
bojovat proti nelegálnímu obchodu s těmito 
produkty;

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních kontrol, 
pokud jde o produkci, dodávání na trh, 
vstup do Unie, označování, balení, 
přepravu, skladování a používání 
přípravků na ochranu rostlin a souběžné 
obchodování s těmito přípravky, přičemž 
se kromě kritérií uvedených v čl. 8 odst. 1 
zohlední také potřeba zajistit bezpečné a 
udržitelné používání přípravků na ochranu 
rostlin a bojovat proti nelegálnímu 
obchodu s těmito produkty;

Or. it

Odůvodnění

Souběžný obchod je uveden v článku 68 („Sledování a kontroly“) nařízení (ES) č. 1107/2009.

Pozměňovací návrh 495
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotné zvláštní požadavky pro 
inspekce zařízení pro aplikaci pesticidů a 
jednotnou minimální četnost těchto 
kontrol;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jednotné zvláštní požadavky pro 
inspekce zařízení pro aplikaci pesticidů a 
jednotnou minimální četnost těchto 
kontrol;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 497
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) jednotné specifické požadavky 
vztahující se na vytvoření rejstříku nebo 
jednotné databáze informací o výrobě, 
balení a skladovacích kapacitách;

Or. it

Pozměňovací návrh 498
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) případy, kdy příslušné orgány v 
souvislosti se zvláštními případy 
nesouladu mají přijmout jedno nebo více 
opatření uvedených v čl. 135 odst. 2 nebo 
dodatečná opatření, která doplňují 
opatření uvedená v tomto odstavci;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 vypouští se

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti s 
ekologickými produkty a chráněným 
označením původu, chráněnými 
zeměpisným označení a zaručenými 
tradičními specialitami

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. j) a k) a opatření, která mají 
být přijata příslušnými orgány v 
návaznosti na tyto úřední kontroly.

2. V souvislosti s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 stanoví 
pravidla pro:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11 až 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36, a odpovědnost a úkoly vedle 
těch, které jsou stanoveny v článcích 25, 
29, 30 a 32 pro schvalování a dozor nad 
pověřenými subjekty;

b) dodatečné požadavky k těm, které jsou 
uvedeny v čl. 8 odst. 1, pro posouzení 
rizika a stanovení četnosti úředních 
kontrol a případně pro odběr vzorků s 
ohledem na riziko výskytu případů 
nesouladu;

c) minimální četnost úředních kontrol 
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provozovatelů definovaných v čl. 2 
písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
případů a podmínek, kdy někteří tito 
provozovatelé mají být od určitých 
úředních kontrol osvobozeni;

d) dodatečné metody a techniky pro 
úřední kontroly uvedené v článku 13 a 
čl. 33 odst. 1 až 5 a zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol zaměřených 
na zajištění sledovatelnosti ekologických 
produktů ve všech fázích produkce, 
přípravy a distribuce a poskytnutí záruk, 
pokud jde o soulad s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j);

e) dodatečná kritéria ke kritériím 
uvedeným v čl. 135 odst. 1 druhém 
pododstavci a čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 834/2007, pokud jde o opatření, která 
mají být přijata v případě nesouladu a 
dodatečná opatření doplňující opatření 
stanovená v čl. 135 odst. 2;

f) dodatečné požadavky vedle těch, které 
jsou uvedeny v čl. 4 odst. 1 písm. f), pokud 
jde o zařízení a vybavení nezbytné k 
provádění úředních kontrol a dodatečné 
podmínky a povinnosti k podmínkám a 
povinnostem uvedeným v článcích 25 až 
30 a 32 pro přenesení úkolů souvisejících 
s úředními kontrolami;

g) dodatečné povinnosti ohledně podávání 
zpráv vedle těch, které jsou uvedeny v 
článcích 12 a 31 pro příslušné orgány, 
kontrolní orgány pro ekologické produkty 
a pověřené subjekty odpovědné za úřední 
kontroly;

h) zvláštní kritéria a podmínky pro 
aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v hlavě IV.

3. V souvislosti s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. k) akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 stanoví 
pravidla pro:

a) dodatečné požadavky, metody a 
techniky vedle těch, které jsou uvedeny v 
článcích 11 a 13 pro úřední kontroly 
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prováděné za účelem ověření souladu se 
specifikacemi a požadavky na označování;

b) dodatečné metody a techniky vedle 
těch, které jsou uvedeny v článku 13 pro 
provádění úředních kontrol s cílem zajistit 
zpětnou vysledovatelnost produktů, na 
které se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. k) ve všech fázích produkce, 
přípravy a distribuce a poskytnout záruky 
ohledně souladu s uvedenými pravidly;

c) zvláštní dodatečná kritéria a další 
konkrétní obsah k těm, které jsou uvedeny 
v článku 108, pro přípravu příslušných 
částí víceletého vnitrostátního plánu 
kontrol stanovených v čl. 107 odst. 1 a 
další konkrétní obsah zpráv stanovených v 
článku 112;

d) zvláštní kritéria a podmínky pro 
aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v hlavě IV;

e) zvláštní opatření vedle těch, která jsou 
uvedena v čl. 135 odst. 2, která mají být 
přijata v případě nesouladu nebo 
závažného či opakujícího se nesouladu.

4. Akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odstavcích 2 a 3 stanoví v případě potřeby 
z ustanovení tohoto nařízení uvedených v 
těchto odstavcích výjimky.

Or. es

Odůvodnění

K zajištění souladu s pozměňovacím návrhem k článku 23a (novému).

Pozměňovací návrh 500
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. j) a k) a opatření, která mají 
být přijata příslušnými orgány v návaznosti 
na tyto úřední kontroly.

1. Komise je zmocněna přijímat 
legislativní návrhy týkající se pravidel pro 
provádění úředních kontrol za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 písm. k) a opatření, která 
mají být přijata příslušnými orgány 
v návaznosti na tyto úřední kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souvislosti s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 stanoví 
pravidla pro:

2. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 
odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za 
účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j) a 
opatření, která příslušné orgány přijmou 
v návaznosti na tyto úřední kontroly. Tyto
akty v přenesené pravomoci stanoví 
pravidla pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souvislosti s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 stanoví 
pravidla pro:

2. V souvislosti s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 přijaté za 
účelem provedení nařízení (ES) 
č. 835/2007 stanoví pravidla pro:

Or. it

Odůvodnění

Přijetí prováděcích opatření týkajících se kontroly ekologické/biologické produkce totiž 
navazuje bezprostředně na přijetí prováděcích aktů, které se týkají pravidel produkce, 
označování a dovozu, pro něž je příslušné Generální ředitelství Komise pro zemědělství.

Pozměňovací návrh 503
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11 až 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36, a odpovědnost a úkoly vedle 
těch, které jsou stanoveny v článcích 25, 
29, 30 a 32 pro schvalování a dozor nad 
pověřenými subjekty;

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
provozovatelů, příslušných orgánů a 
pověřených subjektů za účelem zajištění
souladu s ustanoveními nařízení (ES) 
č. 834/2007 vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11 až 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36, a odpovědnost a úkoly vedle 
těch, které jsou stanoveny v článcích 25, 
29, 30 a 32 pro schvalování a dozor nad 
pověřenými subjekty;

Or. en

Odůvodnění

Osvědčování ekologického zemědělství je založeno na procesním přístupu. Tuto zvláštnost je 
třeba zdůraznit, aby byl stávající kontrolní systém pro ekologickou produkci zachován.
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Pozměňovací návrh 504
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dodatečné metody a techniky pro 
úřední kontroly uvedené v článku 13 a 
čl. 33 odst. 1 až 5 a zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol zaměřených 
na zajištění sledovatelnosti ekologických 
produktů ve všech fázích produkce, 
přípravy a distribuce a poskytnutí záruk, 
pokud jde o soulad s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j);

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 505
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) dodatečné povinnosti ohledně podávání 
zpráv vedle těch, které jsou uvedeny v 
článcích 12 a 31 pro příslušné orgány, 
kontrolní orgány pro ekologické produkty 
a pověřené subjekty odpovědné za úřední 
kontroly;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 506
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. k) akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 stanoví 
pravidla pro:

3. V souvislosti s pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 písm. k) legislativní návrhy
uvedené v odstavci 1 stanoví pravidla pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Akty v přenesené pravomoci uvedené v 
odstavcích 2 a 3 stanoví v případě potřeby 
z ustanovení tohoto nařízení uvedených v 
těchto odstavcích výjimky.

4. Akty v přenesené pravomoci uvedené 
v odstavci 2 stanoví v případě potřeby 
z ustanovení tohoto nařízení uvedených 
v těchto odstavcích výjimky.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti s 
ekologickými produkty a chráněným 
označením původu, chráněným 
zeměpisným označením a zaručenými 
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tradičními specialitami

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel pro provádění 
úředních kontrol za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 písm. j) a k) a opatření, která mají 
být přijata příslušnými orgány v 
návaznosti na tyto úřední kontroly.

2. V souvislosti s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 stanoví 
pravidla pro:

a) dodatečná kritéria ke kritériím 
uvedeným v čl. 135 odst. 1 druhém 
pododstavci a čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 834/2007, pokud jde o opatření, která 
mají být přijata v případě nesouladu a 
dodatečná opatření doplňující opatření 
stanovená v čl. 135 odst. 2;

b) dodatečné požadavky vedle těch, které 
jsou uvedeny v čl. 4 odst. 1 písm. f), pokud 
jde o zařízení a vybavení nezbytné k 
provádění úředních kontrol a dodatečné 
podmínky a povinnosti k podmínkám a 
povinnostem uvedeným v článcích 25 až 
30 a 32 pro přenesení úkolů souvisejících 
s úředními kontrolami;

c) zvláštní kritéria a podmínky pro 
aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v hlavě IV.

3. V souvislosti s pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 písm. j) je Komise 
oprávněna stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro:

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8 a 9, čl. 10 
odst. 1, článcích 11 až 13, čl. 34 odst. 1 a 2 
a článku 36, a odpovědnost a úkoly vedle 
těch, které jsou stanoveny v článcích 25, 
29, 30 a 32 pro schvalování a dozor nad 
pověřenými subjekty;

b) dodatečné požadavky k těm, které jsou 
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uvedeny v čl. 8 odst. 1, pro posouzení 
rizika a stanovení četnosti úředních 
kontrol a případně pro odběr vzorků s 
ohledem na riziko výskytu případů 
nesouladu;

c) minimální četnost úředních kontrol 
provozovatelů definovaných v čl. 2 
písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
případů a podmínek, kdy někteří tito 
provozovatelé mají být od určitých 
úředních kontrol osvobozeni;

d) dodatečné metody a techniky pro 
úřední kontroly uvedené v článku 13 a 
čl. 33 odst. 1 až 5 a zvláštní požadavky pro 
provádění úředních kontrol zaměřených 
na zajištění sledovatelnosti ekologických 
produktů ve všech fázích produkce, 
přípravy a distribuce a poskytnutí záruk, 
pokud jde o soulad s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j);

e) dodatečné povinnosti ohledně podávání 
zpráv vedle těch, které jsou uvedeny v 
článcích 12 a 31 pro příslušné orgány, 
kontrolní orgány pro ekologické produkty 
a pověřené subjekty odpovědné za úřední 
kontroly.

Tyto prováděcí akty se přijímají ve 
zvláštním výboru stanoveném v článku 37 
nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. 
června 2007 o ekologické produkci a 
označování ekologických produktů a o 
zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.

4. V souvislosti s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. k) akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 1 stanoví 
pravidla pro:

a) zvláštní kritéria a podmínky pro 
aktivaci mechanismu správní pomoci 
stanoveného v hlavě IV;

b) zvláštní opatření vedle těch, která jsou 
uvedena v čl. 135 odst. 2, která mají být 
přijata v případě nesouladu nebo 
závažného či opakujícího se nesouladu.

5. V souvislosti s pravidly uvedenými 
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v čl. 1 odst. 2 písm. k) je Komise 
oprávněna stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro:

a) dodatečné požadavky, metody a 
techniky vedle těch, které jsou uvedeny v 
článcích 11 a 13 pro úřední kontroly 
prováděné za účelem ověření souladu se 
specifikacemi a požadavky na označování;

b) dodatečné metody a techniky vedle 
těch, které jsou uvedeny v článku 13 pro 
provádění úředních kontrol s cílem zajistit 
zpětnou vysledovatelnost produktů, na 
které se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 
odst. 2 písm. k) ve všech fázích produkce, 
přípravy a distribuce a poskytnout záruky 
ohledně souladu s uvedenými pravidly;

c) zvláštní dodatečná kritéria a další 
konkrétní obsah k těm, které jsou uvedeny 
v článku 108, pro přípravu příslušných 
částí víceletého vnitrostátního plánu 
kontrol stanovených v čl. 107 odst. 1 a 
další konkrétní obsah zpráv stanovených v 
článku 112.

Tyto prováděcí akty se přijímají ve 
zvláštním výboru stanoveném v článku 57 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 
2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin, v článku 195 
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 
22. října 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní 
ustanovení pro některé zemědělské 
produkty, a v článku 25 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1576/89 o ekologické 
produkci a označování ekologických 
produktů a o zrušení nařízení (EHS) 
č. 2092/91.

Or. es
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje článek 23. Navrhováno je jiné, jasnější členění. Zejména 
zvláštní pravidla pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení, označení 
zaručené tradiční speciality a ekologické produkty musí být uplatňována na území 
Společenství jednotným způsobem, neboť jsou vzhledem ke své specifické povaze vždy 
přijímána v regulativním výboru.

Pozměňovací návrh 509
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se zvláštních pravidel pro 
úřední kontroly prováděné u určitých 
kategorií potravin nebo krmiv za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) a s opatřeními, 
která mají být přijata příslušnými orgány v 
návaznosti na tyto úřední kontroly. Tyto 
akty v přenesené pravomoci se zaměří na 
nově zjištěná rizika, která mohou 
představovat potraviny nebo krmiva pro 
lidské zdraví nebo zdraví zvířat nebo, 
pokud jde o GMO a přípravky na ochranu 
rostlin, pro do životního prostředí, 
popřípadě na rizika vyplývající z nových 
modelů produkce a spotřeby potravin nebo 
krmiv, nebo na rizika, která nelze účinně 
řešit v případě neexistence společných 
specifikací pro úřední kontroly a pro 
opatření, která mají být přijata příslušnými 
orgány v návaznosti na tyto úřední 
kontroly, a stanoví pravidla pro:

1. Komise je zmocněna přijímat 
legislativní návrhy týkající se zvláštních 
pravidel pro úřední kontroly prováděné u 
určitých kategorií potravin nebo krmiv za 
účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) a 
s opatřeními, která mají být přijata 
příslušnými orgány v návaznosti na tyto 
úřední kontroly. Tyto legislativní návrhy
se zaměří na nově zjištěná rizika, která 
mohou představovat potraviny nebo 
krmiva pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat 
nebo, pokud jde o GMO a přípravky na 
ochranu rostlin, pro do životního prostředí, 
popřípadě na rizika vyplývající z nových 
modelů produkce a spotřeby potravin nebo 
krmiv, nebo na rizika, která nelze účinně 
řešit v případě neexistence společných 
specifikací pro úřední kontroly a pro 
opatření, která mají být přijata příslušnými 
orgány v návaznosti na tyto úřední 
kontroly, a stanoví pravidla pro:

Or. en
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Pozměňovací návrh 510
Martina Anderson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní odpovědnost a úkoly 
příslušných orgánů vedle těch, které jsou 
stanoveny v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, 
článcích 11, 12, 13, čl. 34 odst. 1 a 2 a 
článku 36;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních kontrol, 
přičemž se kromě kritérií uvedených v čl. 8 
odst. 1 zohlední specifická nebezpečí a
rizika, která existují v souvislosti s každou 
kategorií potravin a krmiv a různými 
procesy, jimiž prochází;

b) jednotné zvláštní požadavky na 
provádění úředních kontrol a jednotnou 
minimální četnost těchto úředních kontrol, 
přičemž se kromě kritérií uvedených v čl. 8 
odst. 1 zohlední specifická rizika, která 
existují v souvislosti s každou kategorií 
potravin a krmiv a různými procesy, jimiž 
prochází;

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
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Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a 
opatření, která mají být přijata 
příslušnými orgány v souvislosti 
s materiály a předměty určenými pro styk 
s potravinami

Komise může přijmout prováděcí akty
týkající se jednotného uplatňování 
pravidel pro úřední kontroly a opatření, 
která mají být přijata příslušnými orgány 
v souvislosti s materiály a předměty 
určenými pro styk s potravinami. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 141 
odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Do působnosti nařízení spadají i materiály a předměty určené pro styk s potravinami, a proto 
by měl být vložen článek, který pro ně stanoví zvláštní pravidla.

Pozměňovací návrh 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou přenést 
zvláštní úkoly úřední kontroly na jeden 
nebo více pověřených subjektů v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 26 nebo 
na fyzické osoby v souladu s podmínkami 
uvedenými v článku 27.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 514
Eric Andrieu
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Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou přenést zvláštní 
úkoly úřední kontroly na jeden nebo více 
pověřených subjektů v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 26 nebo 
na fyzické osoby v souladu s podmínkami 
uvedenými v článku 27.

1. Příslušné orgány mohou přenést zvláštní 
úkoly úřední kontroly na jeden nebo více 
pověřených subjektů v souladu s 
podmínkami uvedenými v článku 26 nebo 
na fyzické osoby v souladu s podmínkami 
uvedenými v článku 27. Mohou dočasně 
přenést zvláštní úkoly úřední kontroly na 
jeden nebo více pověřených subjektů 
nesplňujících podmínky stanovené v čl. 26 
odst. 1 písm. b) bodu iv), a to na dobu 
jednoho roku, kterou lze jednou 
prodloužit, přičemž cílem je umožnit 
hodnocení nezbytné k akreditaci těchto 
pověřených subjektů nebo řešit 
mimořádné situace nebo situace nově 
vznikajícího rizika pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat nebo rostlin, dobré životní 
podmínky zvířat nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby bylo umožněno dočasné jmenování pověřených subjektů, díky čemuž bude 
moci vnitrostátní akreditační orgán provést hodnocení v době, kdy budou tyto pověřené
subjekty vyvíjet činnost, a zaručit právní platnost jejich činnosti nebo řešit mimořádné situace 
týkající se například zdraví zvířat nebo zdraví rostlin.

Pozměňovací návrh 515
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány mohou přenést zvláštní 
úkoly úřední kontroly na jeden nebo více 

1. Příslušné orgány mohou přenést zvláštní 
úkoly úřední kontroly na jeden nebo více 
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pověřených subjektů v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 26 
nebo na fyzické osoby v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 27.

pověřených subjektů v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 26 
nebo na fyzické osoby v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 27. 
Příslušné orgány nesmí přenést zvláštní 
úkoly úřední kontroly na fyzické osoby, 
jedná-li se o úřední kontroly prováděné za 
účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j).

Or. en

Odůvodnění

Osvědčování ekologického zemědělství je založeno na procesním přístupu. Tuto zvláštnost je 
třeba zdůraznit, aby byl stávající kontrolní systém pro ekologickou produkci zachován.

Pozměňovací návrh 516
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány nesmí přenést 
rozhodování ve věci opatření stanovených 
v čl. 135 odst. 1 písm. b) a v čl. 135 odst. 2 
a odst. 3.

vypouští se

První pododstavec se nevztahuje na 
opatření, která mají být přijata v souladu s 
článkem 135 nebo s pravidly stanovenými 
v čl. 23 odst. 2 písm. e) v návaznosti na 
úřední kontroly prováděné za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j).

Or. fr

Odůvodnění

Pověřeným subjektům musí být umožněno přijímat rozhodnutí v případech, kdy byl zjištěn 
nesoulad, aby mohli požádat provozovatele o nápravu situace nebo přijmout mimořádná 
opatření nezbytná k ochraně veřejného zdraví, například provádění záznamů o potravinách 
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ohrožujících zdraví či o rostlinách a zvířatech zasažených chorobou. Povahu a působnost 
těchto rozhodnutí stanoví příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 517
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány nesmí přenést 
rozhodování ve věci opatření stanovených 
v čl. 135 odst. 1 písm. b) a v čl. 135 odst. 2 
a odst. 3.

Příslušné orgány nesmí přenést 
rozhodování ve věci opatření stanovených 
v čl. 135 odst. 1 písm. b) a v čl. 135 odst. 2 
a odst. 3. Úkoly týkající se zvířat a 
produktů živočišného původu rovněž nelze 
delegovat a vždy musí být vykonávány 
úředním veterinárním lékařem.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nevztahuje na 
opatření, která mají být přijata v souladu 
s článkem 135 nebo s pravidly 
stanovenými v čl. 23 odst. 2 písm. e) v 
návaznosti na úřední kontroly prováděné 
za účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Osvědčování ekologického zemědělství je založeno na procesním přístupu. Tuto zvláštnost je 
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třeba zdůraznit, aby byl stávající kontrolní systém pro ekologickou produkci zachován.

Pozměňovací návrh 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nevztahuje na 
opatření, která mají být přijata v souladu s 
článkem 135 nebo s pravidly stanovenými 
v čl. 23 odst. 2 písm. e) v návaznosti na 
úřední kontroly prováděné za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j).

První pododstavec se nevztahuje na 
opatření, která mají být přijata v souladu 
s ustanoveními přijatými podle článku 135 
nebo s pravidly stanovenými v čl. 23 
odst. 2 písm. a) a v čl. 23 odst. 4 písm. b) v 
návaznosti na úřední kontroly prováděné za 
účelem ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j) a k).

Or. es

Odůvodnění

Ve druhém odstavci tohoto článku se stanoví, že v oblasti ekologického zemědělství mohou 
příslušné orgány přenést zvláštní úkoly úřední kontroly v souvislosti s opatřeními přijímanými 
v případě nesouladu. Není proto jasné, proč nebylo umožněno, aby tatáž referenční norma 
pro přenesení (EN ISO 17065) mohla být používána i v případě chráněných označení původu, 
chráněných zeměpisných označení a označení zaručené tradiční speciality. Požadujeme tedy 
vložení této normy.

Pozměňovací návrh 520
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec se nevztahuje na 
opatření, která mají být přijata v souladu s 
článkem 135 nebo s pravidly stanovenými 
v čl. 23 odst. 2 písm. e) v návaznosti na 

První pododstavec se nevztahuje na 
opatření, která mají být přijata v souladu s 
článkem 135 nebo s pravidly stanovenými 
v čl. 23 odst. 2 písm. e) v návaznosti na 
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úřední kontroly prováděné za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j).

úřední kontroly prováděné za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) a k).

Or. pl

Pozměňovací návrh 521
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139, které stanoví určité úkoly úřední 
kontroly, které nesmějí být v zájmu 
zachování nezávislosti nebo základních 
funkcí příslušných orgánů přenášeny.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Možnost přenesení úkolů na subjekty a fyzické osoby je základním prvkem tohoto nařízení 
a nesmí být proto měněna prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, nýbrž pouze 
prostřednictvím základních právních aktů tvůrce právních předpisů.

Pozměňovací návrh 522
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139, které stanoví určité úkoly úřední 
kontroly, které nesmějí být v zájmu 
zachování nezávislosti nebo základních 

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139, které stanoví určité úkoly úřední 
kontroly, které smějí a nesmějí být v zájmu 
zachování nezávislosti nebo základních 
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funkcí příslušných orgánů přenášeny. funkcí příslušných orgánů přenášeny.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení převzaté z nařízení (ES) č. 882/2004. Umožněny jsou rovněž seznamy uvádějící 
úkoly, které lze přenášet.

Pozměňovací návrh 523
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušné orgány přenesou 
zvláštní úkoly úřední kontroly za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) na jeden nebo více 
pověřených subjektů, přidělí každému 
pověřenému subjektu, na který jsou úkoly 
přeneseny, kódové číslo, a určí orgány 
odpovědné za jejich schvalování a dozor 
nad nimi.

4. Pokud příslušné orgány přenesou 
zvláštní úkoly úřední kontroly za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) a k) na jeden nebo 
více pověřených subjektů, přidělí každému 
pověřenému subjektu, na který jsou úkoly 
přeneseny, kódové číslo, a určí orgány 
odpovědné za jejich schvalování a dozor 
nad nimi.

Or. pl

Pozměňovací návrh 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušné orgány přenesou 
zvláštní úkoly úřední kontroly za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) na jeden nebo více 
pověřených subjektů, přidělí každému 

4. Pokud příslušné orgány přenesou 
zvláštní úkoly úřední kontroly za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 písm. j) a k) na jeden nebo 
více pověřených subjektů, přidělí každému 
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pověřenému subjektu, na který jsou úkoly 
přeneseny, kódové číslo, a určí orgány 
odpovědné za jejich schvalování a dozor 
nad nimi.

pověřenému subjektu, na který jsou úkoly 
přeneseny, kódové číslo, a určí orgány 
odpovědné za jejich schvalování a dozor 
nad nimi.

Or. es

Odůvodnění

Není jasné, proč se tato možnost týká pouze ekologického zemědělství a nevztahuje se i na 
další produkty s označením jakosti. Je tedy požadováno jejich začlenění.

Pozměňovací návrh 525
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 26. – odst. 1 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) doby, na niž se přenesení příslušných 
úkolů vztahuje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 526
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je nestranný a nedochází u něj v 
souvislosti s prováděním zvláštních úkolů 
úřední kontroly, které na něj byly 
přeneseny, ke střetu zájmů;

iii) je nestranný, nezávislý, není přímo ani 
nepřímo zaměstnáván provozovatelem, 
pro něhož vykonává kontrolní činnosti, a 
ani z jiného hlediska u něj nedochází 
v souvislosti s prováděním zvláštních 
úkolů úřední kontroly, které na něj byly 
přeneseny, ke střetu zájmů;

Or. en
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Odůvodnění

Nezávislost pověřených subjektů ve vztahu k provozovatelům je zásadní, a proto by měla být 
v textu vyzdvihnuta.

Pozměňovací návrh 527
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 26 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je nestranný a nedochází u něj v 
souvislosti s prováděním zvláštních úkolů 
úřední kontroly, které na něj byly 
přeneseny, ke střetu zájmů;

iii) je nezávislý a nedochází u něj v 
souvislosti s prováděním zvláštních úkolů 
úřední kontroly, které na něj byly 
přeneseny, ke střetu zájmů;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo jakémukoli střetu zájmů, pověřené subjekty musí být naprosto nezávislé na 
provozovatelích, pro něž vykovávají úřední kontroly či jiné kontrolní činnosti; slovo 
„nezávislý“ je v tomto ohledu mnohem jednoznačnější než „nestranný“.

Pozměňovací návrh 528
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) je nestranný a nedochází u něj v 
souvislosti s prováděním zvláštních úkolů 
úřední kontroly, které na něj byly 
přeneseny, ke střetu zájmů;

iii) je nezávislý, nestranný a nedochází u 
něj v souvislosti s prováděním zvláštních 
úkolů úřední kontroly, které na něj byly 
přeneseny, ke střetu zájmů;

(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
znění. Body odůvodnění by měly být rovněž 
upraveny.)
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Or. en

Pozměňovací návrh 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. b – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) vyžaduje, aby jeho pracovníci nešířili 
informace získané při výkonu jejich 
funkcí v souvislosti s úředními kontrolami 
a jinými úředními činnostmi, které svou 
podstatou podléhají profesnímu tajemství.

Or. es

Odůvodnění

Je důležité zahrnout také povinnost zachování důvěrnosti ze strany pověřených orgánů, která 
již je uložena pracovníkům příslušných orgánů podílejícím se na úředních kontrolách.

Pozměňovací návrh 530
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) organizují v případě potřeby audity nebo 
inspekce takových subjektů či osob;

a) organizují pravidelné a neohlášené
audity nebo inspekce takových subjektů či 
osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Martin Kastler
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Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) organizují v případě potřeby audity nebo 
inspekce takových subjektů či osob;

a) organizují audity nebo inspekce 
takových subjektů či osob;

Or. de

Pozměňovací návrh 532
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b – bod ii – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) došlo ke zpochybnění nezávislosti nebo 
nestrannosti pověřeného subjektu nebo 
fyzické osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Martin Kastler

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) organizují v případě potřeby audity nebo 
inspekce takových subjektů či osob;

a) organizují audity nebo inspekce 
takových subjektů či osob;

Or. de

Pozměňovací návrh 534
Jolanta Emilia Hibner
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Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Metody použité pro odběr vzorků,
laboratorní analýzy, testy a diagnostiku
při úředních kontrolách a jiných úředních 
činnostech musí být v souladu s předpisy 
Unie, které stanoví tyto metody nebo 
výkonnostní kritéria těchto metod.

1. Metody použité pro odběr vzorků a testy 
při úředních kontrolách a jiných úředních 
činnostech musí být v souladu s předpisy 
Unie, které stanoví tyto metody nebo 
výkonnostní kritéria těchto metod.

Or. pl

Pozměňovací návrh 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Metody použité pro odběr vzorků, 
laboratorní analýzy, testy a diagnostiku při 
úředních kontrolách a jiných úředních 
činnostech musí být v souladu s předpisy 
Unie, které stanoví tyto metody nebo 
výkonnostní kritéria těchto metod.

1. Metody použité pro odběr vzorků, 
laboratorní analýzy, testy a diagnostiku při 
úředních kontrolách musí být v souladu s 
předpisy Unie, které stanoví tyto metody 
nebo výkonnostní kritéria těchto metod.

Or. es

Odůvodnění

Toto vypuštění je v souladu s navrženým vypuštěním v článku 1.

Pozměňovací návrh 536
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že pravidla Unie uvedená v 
odstavci 1 neexistují, využijí úřední 
laboratoře pro své zvláštní analytické, 
testovací a diagnostické potřeby 
nejmodernější metody, přičemž zohlední:

2. V případě, že pravidla Unie uvedená 
v odstavci 1 neexistují, využijí úřední 
laboratoře pro své zvláštní analytické, 
testovací a diagnostické potřeby metody, 
které jsou pro daný účel nejvhodnější,
přičemž zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že pravidla Unie uvedená v 
odstavci 1 neexistují, využijí úřední 
laboratoře pro své zvláštní analytické, 
testovací a diagnostické potřeby 
nejmodernější metody, přičemž zohlední:

2. V případě, že pravidla Unie uvedená v 
odstavci 1 neexistují, využijí úřední 
laboratoře pro své zvláštní analytické, 
testovací a diagnostické potřeby 
přednostně nejmodernější metody, přičemž 
zohlední:

Or. es

Odůvodnění

Použití těchto metod by mělo být volitelné, nikoliv povinné.

Pozměňovací návrh 538
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejnovější dostupné metody, které jsou 
v souladu s příslušnými mezinárodně 

a) nejvhodnější validované metody, které 
jsou v souladu s mezinárodně uznávanými 
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uznávanými pravidly nebo protokoly, 
včetně těch, které přijal Evropský výbor 
pro normalizaci (CEN), nebo

vědeckými pravidly nebo protokoly, pokud 
nejsou s ohledem na sledovaný legitimní 
cíl neúčinné nebo nevhodné. Mezi 
nejvhodnější validované metody patří 
například:

i) ty, které přijal Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN) nebo je přijala 
Mezinárodní organizace pro normalizaci 
(ISO); nebo

ii) ty, které jsou přijaty ve vnitrostátních 
právních předpisech; nebo

iii) ty, které vyvinuly či doporučily 
referenční laboratoře Evropské unie; 
nebo

iv) ty, které vyvinuly či doporučily národní 
referenční laboratoře.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě, že nejsou k dispozici pravidla 
nebo protokoly uvedené v písmenu a),
příslušné metody vyvinuté nebo 
doporučené referenční laboratoří 
Evropské unie a validované v souladu 
s mezinárodně uznávanými vědeckými 
protokoly, nebo

b) v případě, že nejsou k dispozici metody 
podle písmene a), jiné vhodné metody 
odpovídající zamýšlenému účelu nebo 
vyvinuté a validované v souladu 
s mezinárodně uznávanými vědeckými 
protokoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě, že nejsou k dispozici pravidla 
nebo protokoly uvedené v písmenu a) a 
metody uvedené v písmenu b), metody, 
které odpovídají příslušným pravidlům 
stanoveným na vnitrostátní úrovni; nebo

c) v případě, že nejsou k dispozici metody 
podle písmen a) a b), metody validované 
jedinou laboratoří vyvinuté v souladu 
s mezinárodně uznávanými vědeckými 
protokoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě, že nejsou k dispozici pravidla 
nebo protokoly uvedené v písmenu a), 
metody uvedené v písmenu b) a 
vnitrostátní pravidla uvedená v písmenu 
c), příslušné metody vyvinuté nebo 
doporučené národními referenčními 
laboratořemi a validované v souladu 
s mezinárodně uznávanými vědeckými 
protokoly, nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě, že nejsou k dispozici pravidla 
nebo protokoly uvedené v písmenu a), 
metody uvedené v písmenu b), vnitrostátní 
pravidla uvedená v písmenu c) a metody 
uvedené v písmenu d), příslušné metody 

vypouští se
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validované podle mezinárodně 
uznávaných vědeckých protokolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci screeningu, cíleného 
screeningu a jiných úředních činností
může být použita kterákoli z metod 
uvedených v odstavci 2, nejsou-li k 
dispozici pravidla Unie uvedená v odstavci 
1.

3. V procesu výběru vzorků na základě 
selektivního monitorování a dozoru může 
být použita kterákoli z metod uvedených v 
odstavci 2, nejsou-li k dispozici pravidla 
Unie uvedená v odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

Toto vypuštění je nutné pro zajištění souladu s článkem 1 a s navrhovanou změnou týkající se 
definice screeningu ve výčtu pojmů (viz pozměňovací návrh týkající se definice 41).

Pozměňovací návrh 544
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že jsou naléhavě zapotřebí 
laboratorní analýzy, testy nebo diagnostiku
a žádná z metod uvedených v odstavcích 1 
a 2 není k dispozici, může příslušná 
národní referenční laboratoř nebo, pokud 
taková národní referenční laboratoř 
neexistuje, jakákoli jiná laboratoř určená v 
souladu s čl. 36 odst. 1 použít jiné metody 

4. V případě, že jsou ve výjimečných 
případech kvůli vznikající nouzové situaci
naléhavě zapotřebí laboratorní analýzy, 
testy nebo diagnostiky a žádná z metod 
uvedených v odstavcích 1 a 2 není 
k dispozici, může příslušná národní 
referenční laboratoř nebo, pokud taková 
národní referenční laboratoř neexistuje, 
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než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 
2 tohoto článku, a to až do validace vhodné 
metody v souladu s mezinárodně 
uznávanými vědeckými protokoly.

jakákoli jiná laboratoř určená v souladu 
s čl. 36 odst. 1 použít jiné metody než ty, 
které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2 
tohoto článku, a to až do validace vhodné 
metody v souladu s mezinárodně 
uznávanými vědeckými protokoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Marusya Lyubcheva

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vzorky se odebírají, manipuluje se s 
nimi a musí být označeny takovým 
způsobem, aby byla zaručena jejich právní, 
vědecká a technická platnost.

6. Vzorky se odebírají, manipuluje se 
s nimi v souladu s normami pro analýzu 
příslušných výrobků a musí být označeny 
takovým způsobem, aby byla zaručena 
jejich právní, vědecká a technická platnost.

Or. bg

Pozměňovací návrh 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vzorky se odebírají, manipuluje se s 
nimi a musí být označeny takovým 
způsobem, aby byla zaručena jejich právní, 
vědecká a technická platnost.

6. Vzorky se odebírají, manipuluje se s 
nimi a musí být označeny takovým 
způsobem, aby byla zaručena jejich právní, 
vědecká a technická platnost. K dispozici 
musí být dostatečné množství odebraných 
vzorků, aby bylo možné vypracovat 
stanovisko druhého znalce. Výrobce krmiv 
či potravin musí být příslušným orgánem 
neprodleně informován o tom, kdy byl 
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vzorek odebrán, a o tom, že bylo 
ponecháno dostatečné množství pro 
stanovisko druhého znalce.

Or. de

Pozměňovací návrh 547
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud jde o GMO, je zapotřebí 
vypracovat a povinně zavést metody 
určené k:

– identifikaci a vyhledávání případů 
modifikací na základě vložení více genů 
na trhu;

– poskytnutí údajů o reziduích, které jsou 
důsledkem ošetření doplňkovými 
herbicidy;

– poskytnutí údajů o expresi a obsahu 
složek, jako jsou dodatečné proteiny 
exprimované v rostlinách.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Pokud jde o produkty živočišného 
původu, musí být vypracovány a povinně 
zavedeny metody určené k identifikaci a 
vyhledávání chovného materiálu 
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z klonovaných zvířat a také potomků 
klonovaných zvířat a z nich získaných 
produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 7 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odstavec 1 se nepoužije ve vztahu 
k pravidlům odkazujícím na oblasti 
uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. g) a h).

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, 
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem 
odběru vzorků, analýz, testů nebo 
diagnostiky v rámci úředních kontrol, měli 
právo požádat o stanovisko druhého 
znalce.

Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, 
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem 
odběru vzorků, analýz, testů nebo 
diagnostiky v rámci úředních kontrol, měli 
v případech, kdy je to věcně odůvodněné a 
technicky možné, právo požádat o 
stanovisko druhého znalce.

Or. de

Odůvodnění

Žádat o stanovisko druhého znalce by bylo v některých případech nepřiměřené, příp. by jeho 
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vypracování mohlo být po technické stránce těžko proveditelné (např. cizí částice ve 
vzorcích).

Pozměňovací návrh 551
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, 
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem 
odběru vzorků, analýz, testů nebo 
diagnostiky v rámci úředních kontrol, měli 
právo požádat o stanovisko druhého 
znalce.

Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, 
jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem 
odběru vzorků, analýz, testů nebo 
diagnostiky v rámci úředních kontrol, měli 
právo požádat o stanovisko druhého 
znalce. Náklady na vypracování tohoto 
stanoviska nese podnik, který o ně 
požádal.

Or. pl

Pozměňovací návrh 552
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vždy provozovatele opravňuje požádat o 
dokumentární přezkum odběru vzorků, 
analýzy, testů nebo diagnostiky jiným 
znalcem;

a) vždy provozovatele opravňuje požádat o 
dokumentární přezkum odběru vzorků, 
analýzy, testů nebo diagnostiky jiným 
znalcem, kterého určí referenční 
laboratoř, anebo v případě, že to není 
možné, nějaká jiná úřední, přinejmenším 
však rovnocenná laboratoř;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 553
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je to vhodné a technicky 
proveditelné, zejména s ohledem na 
rozšíření a distribuci nebezpečí u zvířat 
nebo zboží, na větší či menší náchylnost k 
rychlé zkáze vzorků nebo zboží a množství 
dostupného substrátu, opravňuje 
provozovatele požadovat:

b) pokud je to vhodné a technicky 
proveditelné, zejména s ohledem na 
rozšíření a distribuci nebezpečí u zvířat 
nebo zboží, na větší či menší náchylnost k 
rychlé zkáze vzorků nebo zboží a množství 
dostupného substrátu, opravňuje 
provozovatele požadovat a příslušné 
orgány zavazuje zajistit:

Or. de

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že žádost podniku nemůže příslušný orgán bez bližšího odůvodnění 
odložit.

Pozměňovací návrh 554
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Se vzorky se manipuluje a označují se 
takovým způsobem, aby byla zaručena 
jejich právní, vědecká a technická 
platnost.

Or. de

Odůvodnění

Musí být zajištěno, že se vzorky se bude manipulovat řádným způsobem, aby byla zachována 
jejich platnost.
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Pozměňovací návrh 555
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost provozovatele o stanovisko 
druhého znalce v souladu s odstavcem 1 
neovlivní povinnost příslušných orgánů 
přijmout rychlé opatření k odstranění nebo 
omezení rizik pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat a rostlin nebo pro dobré životní 
podmínky zvířat nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí v souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2 a s tímto nařízením.

2. Žádost provozovatele o stanovisko 
druhého znalce v souladu s odstavcem 1 
neovlivní povinnost příslušných orgánů 
přijmout rychlé opatření k odstranění nebo 
omezení rizik pro lidské zdraví a zdraví 
zvířat nebo pro dobré životní podmínky 
zvířat nebo pro životní prostředí v souladu 
s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a 
s tímto nařízením.

(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
znění. Body odůvodnění by měly být rovněž 
náležitě upraveny.)

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit postupy pro 
jednotné uplatňování pravidel uvedených 
v odstavci 1 a pro předkládání a 
vyřizování žádostí o stanovisko druhého 
znalce. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 141 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 557
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit postupy pro 
jednotné uplatňování pravidel uvedených 
v odstavci 1 a pro předkládání a 
vyřizování žádostí o stanovisko druhého 
znalce. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 141 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly k dispozici právní předpisy, kterými budou stanovena pravidla pro 
zajištění jednotného uplatňování pravidel o stanovisku dodatečného znalce; právo na 
odvolání by mělo být v pravomoci jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 558
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě zvířat a zboží nabízených k 
prodeji komunikačními prostředky na 
dálku lze pro účely úřední kontroly použít 
vzorky objednané od provozovatelů 
příslušnými orgány bez toho, aby se tyto 
příslušné orgány identifikovaly.

1. V případě zvířat a zboží nabízených k 
prodeji komunikačními prostředky na 
dálku lze pro účely úřední kontroly použít 
vzorky objednané od provozovatelů 
příslušnými orgány.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 559
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je nestranná a nedochází u ní v 
souvislosti s plněním úkolů úřední 
laboratoře ke střetu zájmů;

c) je nezávislá, nestranná a nedochází u ní 
v souvislosti s plněním úkolů úřední 
laboratoře ke střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) může zahrnovat jednu nebo více metod 
laboratorní analýzy, testování nebo 
diagnostiky nebo skupiny metod.

b) může zahrnovat jednu nebo více metod 
laboratorní analýzy, testování nebo 
diagnostiky nebo skupiny metod. Namísto 
definice podle konkrétních zkoušek nebo 
skupiny metod lze také uplatnit obecnou 
definici podle analytických technik.

Or. es

Pozměňovací návrh 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že žádná úřední laboratoř 
určená v Unii v souladu s odstavcem 1 

V případě, že žádná úřední laboratoř 
určená v Unii v souladu s odstavcem 1 
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nemá odbornou způsobilost, vybavení, 
infrastrukturu a pracovníky nezbytné k 
provádění nových nebo obzvlášť 
neobvyklých laboratorních analýz, testů 
nebo diagnostiky, mohou příslušné orgány 
o provedení těchto analýz, testů a 
diagnostiky požádat laboratoř nebo 
diagnostické centrum, které nesplňují jeden 
nebo více požadavků odstavců 3 a 4 tohoto 
článku.

nemá odbornou způsobilost, vybavení, 
infrastrukturu a pracovníky nezbytné k 
provádění nových nebo obzvlášť 
neobvyklých laboratorních analýz, testů 
nebo diagnostiky, mohou příslušné orgány 
o provedení těchto analýz, testů a 
diagnostiky požádat laboratoř, diagnostické 
centrum, univerzitu, výzkumný ústav nebo 
podobné instituce, které nesplňují jeden 
nebo více požadavků odstavců 3 a 4 tohoto 
článku.

Or. es

Pozměňovací návrh 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud příslušný orgán jmenuje 
soukromou laboratoř, aby provedla 
laboratorní analýzy, testy nebo 
diagnostiku ze vzorků odebraných při 
úředních kontrolách, toto jmenování se 
nepovažuje za přenesení úkolů a nemusí 
být tedy v souladu s ustanoveními kapitoly 
III této hlavy.

Or. es

Odůvodnění

Provádění analýz, testů a diagnostiky soukromými laboratořemi není považováno za 
přenesení úkolů, neboť představuje pouze část jednoho úkonu v rámci úřední kontroly, 
konkrétně jednu ze znaleckých zkoušek, a proto nemůže být samo o sobě kvalifikováno jako 
úřední kontrola.

Pozměňovací návrh 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Národní referenční laboratoře mohou 
plnit úkoly úřední laboratoře, aniž k tomu 
byly určeny příslušnými orgány.

Or. es

Pozměňovací návrh 564
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úřední laboratoře zpřístupní veřejnosti 
seznam metod použitých pro analýzy, testy 
nebo diagnostiku prováděné v rámci 
úředních kontrol a jiných úředních 
činností.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zatímco výsledky úředních kontrol mohou být veřejnosti zpřístupňovány, nemělo by být nutné 
zveřejňovat způsoby, jakými jsou kontroly prováděny. Taková rozsáhlá povinnost by 
nepřijatelně navýšila zátěž kladenou na úřední laboratoře.

Pozměňovací návrh 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud příslušný orgán v rámci své 
pravomoci neprovádí testy, analýzy či 



PE526.077v01-00 70/110 AM\1013305CS.doc

CS

diagnostiku a pověří úřední laboratoř, 
kterou již pověřil jiný příslušný orgán, 
prováděním stejného druhu testů, analýz 
či diagnostiky, není povinen organizovat 
audity či inspekce.

Or. es

Odůvodnění

Tato povinnost není stanovena v platném nařízení č. 882/04. V oblasti ekologického 
zemědělství neexistují specifické testy či analýzy, proměnlivé jsou pouze např. mezní hodnoty 
či nepřítomnost některých látek. Domníváme se proto, že pokud by v případě stejného testu, 
u něhož existuje povinnost akreditace, musely provádět různé příslušné orgány několik auditů 
téže laboratoře, jednalo by se o plýtvání silami i finančními prostředky.

Pozměňovací návrh 566
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dosahuje podprůměrných výsledků v 
mezilaboratorních porovnávacích testech 
uvedených v čl. 37 odst. 2.

c) dosahuje neuspokojivých výsledků 
v posouzení vhodnosti nebo
v mezilaboratorních porovnávacích testech 
uvedených v čl. 37 odst. 2.

Or. pl

Pozměňovací návrh 567
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 – písm. c a – bod c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Členské státy mohou pro účely 
provedení těchto úkolů podle odstavce 1 
určit vnitrostátní referenční laboratoř.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 568
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 36 odst. 4 písm. e) 
mohou příslušné orgány jako úřední 
laboratoře určit bez ohledu na to, zda 
splňují podmínky stanovené v uvedeném 
písmenu:

1. Odchylně od čl. 36 odst. 4 písm. e) 
mohou příslušné orgány jako úřední 
laboratoře nebo laboratoře působící pod 
úředním dohledem určit bez ohledu na to, 
zda splňují podmínky stanovené v 
uvedeném písmenu:

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) které provádějí zjišťování trichinel pod 
dozorem ze strany příslušných orgánů nebo 
úřední laboratoře určené v souladu s čl. 36 
odst. 1 posouzené a akreditované v souladu 
s normou EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné 
požadavky na způsobilost zkušebních a 
kalibračních laboratoří“ pro používání 
metod uvedených v písm. a) bodu ii) 
tohoto odstavce;

iii) které provádějí zjišťování trichinel pod 
dozorem ze strany příslušných orgánů a 
vnitrostátní referenční laboratoře 
podléhající dohledu ze strany unijní 
referenční laboratoře určené v souladu s 
čl. 36 odst. 1 posouzené a akreditované v 
souladu s normou EN ISO/IEC 17025 
„Všeobecné požadavky na způsobilost 
zkušebních a kalibračních laboratoří“ pro 
používání metod uvedených v písm. a) 
bodu ii) tohoto odstavce;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 570
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) laboratoře provádějící analýzy nebo 
testy k ověření souladu s pravidly 
týkajícími se rozmnožovacího materiálu 
rostlin uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. h);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případech, kdy potřeba použití metody 
vyplývá z mimořádné situace nebo nově 
vznikajícího rizika pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat nebo rostlin, dobré životní 
podmínky zvířat nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

c) v případech, kdy potřeba použití metody 
vyplývá z mimořádné situace nebo nově 
vznikajícího rizika pro lidské zdraví či 
zdraví zvířat, dobré životní podmínky 
zvířat nebo pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c a (nové)



AM\1013305CS.doc 73/110 PE526.077v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud se očekává, že akreditační 
orgán provede hodnocení a vydá 
rozhodnutí.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby bylo umožněno dočasné jmenování laboratoří pro účely analýz, což umožní 
akreditačnímu orgánu provést hodnocení v době, kdy budou tyto laboratoře vyvíjet činnost, 
a zaručit tak právní platnost výsledků jejich analýz.

Pozměňovací návrh 573
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Článek 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 41a

Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících 
do Unie se provádějí podle míry rizika 
a mohou být provedeny na stanovištích 
hraniční kontroly podle oddílu II této 
kapitoly, s cílem ověřit, zda byla dodržena 
právní ustanovení týkající se konkrétně 
určitých zvířat či určitého zboží, nebo na 
vhodných místech podle oddílu I této 
kapitoly. 

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byl před oddíl 1 vložen zastřešující článek, v němž bude jasně vymezena 
zásada, podle níž mají být kontroly dovozu obecně prováděny podle míry rizika.
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Pozměňovací návrh 574
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat 
nebo rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí, 
související s různými druhy zvířat a zboží;

a) rizika pro lidské zdraví či zdraví zvířat, 
dobré životní podmínky zvířat nebo pro 
životní prostředí, související s různými 
druhy zvířat a zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pravděpodobnost podvodných praktik, 
které mohou zklamat očekávání 
spotřebitelů s ohledem na povahu, kvalitu 
a složení potravin a zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) záruky, které příslušné orgány třetí země 
původu poskytly, pokud jde o soulad 

d) záruky, které příslušné orgány třetí země 
původu poskytly, pokud jde o soulad 
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s požadavky týkajícími se zvířat a zboží 
stanovenými v pravidlech uvedených v 
čl. 1 odst. 2 nebo s požadavky, jež jsou 
uznány alespoň za jim rovnocenné.

s požadavky týkajícími se zvířat a zboží 
stanovenými v pravidlech uvedených v 
čl. 1 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány na stanovištích hraniční 
kontroly a jiných místech vstupu do Unie 
provádějí úřední kontroly týkající se 
následujících aspektů, a to kdykoli mají 
důvod se domnívat, že jejich vstup do Unie 
může představovat riziko pro lidské zdraví,
zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních 
podmínek zvířat nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí:

3. Příslušné orgány na stanovištích hraniční 
kontroly a jiných místech vstupu do Unie 
provádějí úřední kontroly týkající se 
následujících aspektů, a to kdykoli mají 
důvod se domnívat, že jejich vstup do Unie 
může představovat riziko pro lidské zdraví 
či zdraví zvířat, dobrých životních 
podmínek zvířat nebo pro životní prostředí:

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 43 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druhy úředních kontrol zvířat a zboží, na 
které se nevztahují zvláštní úřední kontroly 
na hranicích

Druhy úředních kontrol zboží, na které se 
nevztahují zvláštní úřední kontroly 

Or. es
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Pozměňovací návrh 579
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zahrnují kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly v závislosti na riziku pro lidské 
zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí.

b) zahrnují kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly v závislosti na riziku pro lidské 
zdraví či zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat nebo pro životní prostředí 
a v závislosti na pravděpodobnosti 
podvodných praktik, které mohou zklamat 
očekávání spotřebitelů s ohledem na 
povahu, kvalitu a složení potravin a zboží.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zahrnují kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly v závislosti na riziku pro lidské 
zdraví, zdraví zvířat a rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí.

b) zahrnují kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly v závislosti na riziku pro lidské 
zdraví, zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

Or. es

Odůvodnění

Účelem je zajištění souladu s oblastí působnosti, která je navrhována v pozměňovacím návrhu 
k čl. 1 odst. 2 písm. g).
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Pozměňovací návrh 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud kontroly dokladů a totožnosti a 
fyzické kontroly uvedené v odstavci 1 
prokáží, že zvířata a zboží nejsou v 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2, použijí se čl. 64 odst. 1, 3, 4 a 5 a 
články 65, 66, 67, čl. 69 odst. 1 a 2 a čl. 70 
odst.1 a 2.

3. Pokud kontroly dokladů a totožnosti a 
fyzické kontroly uvedené v odstavci 1 
prokáží, že zboží není v souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, použijí se čl. 64 
odst. 1, 3, 4 a 5 a články 65, 66, 67, čl. 69 
odst. 1 a 2 a čl. 70 odst. 1 a 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Má-li se zajistit soulad s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, musí příslušné 
orgány provádět úřední kontroly na 
stanovišti hraniční kontroly v místě 
prvního vstupu do Unie, u každé zásilky 
těchto kategorií zvířat a zboží dovážených 
do Unie ze třetích zemí:

1. Má-li se zajistit soulad s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, musí příslušné 
orgány provádět úřední kontroly na 
stanovišti hraniční kontroly v místě 
prvního vstupu do Unie, u každé zásilky 
zvířat, produktů živočišného původu a 
vedlejších produktů živočišného původu
dovážených do Unie ze třetích zemí:

určení zvířat a zboží podle kódu TARIC 
a druh kontroly, která má být prováděna 
na stanovišti hraniční kontroly, jsou 
uvedeny v příloze XX.

Or. es

Odůvodnění

Účelem je upřesnit, co je předmětem tohoto článku: určení zvířat a zboží a také typu kontrol, 
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které mají být prováděny na stanovištích hraniční kontroly.

Pozměňovací návrh 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvířata; vypouští se

Or. es

Odůvodnění

V souladu s předchozím pozměňovacím návrhem.

Pozměňovací návrh 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) produkty živočišného původu, 
zárodečné produkty a vedlejší produkty 
živočišného původu;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Cílem je zajištění souladu s pozměňovacím návrhem k návětí odstavce 1.

Pozměňovací návrh 585
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) produkty živočišného původu, 
zárodečné produkty a vedlejší produkty 
živočišného původu;

b) produkty živočišného původu, potraviny 
obsahující produkty živočišného původu,
zárodečné produkty a vedlejší produkty 
živočišného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty a materiály, na nichž mohou 
škodlivé organismy přežívat nebo pomocí 
nichž se mohou šířit, uvedené v 
seznamech vypracovaných podle čl. 68 
odst. 1 a čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není toto rozšíření v tomto nařízení nutné.

Pozměňovací návrh 587
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty a materiály, na nichž mohou 
škodlivé organismy přežívat nebo pomocí 
nichž se mohou šířit, uvedené v 
seznamech vypracovaných podle čl. 68 
odst. 1 a čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 588
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty a materiály, na nichž mohou 
škodlivé organismy přežívat nebo pomocí 
nichž se mohou šířit, uvedené v 
seznamech vypracovaných podle čl. 68 
odst. 1 a čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rostliny, rostlinné produkty a jiné 
předměty a materiály, na nichž mohou 
škodlivé organismy přežívat nebo pomocí 
nichž se mohou šířit, uvedené v 
seznamech vypracovaných podle čl. 68 
odst. 1 a čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants];

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Účelem je zajištění souladu s oblastí působnosti, která je navrhována v pozměňovacím návrhu 
k čl. 1 odst. 2 písm. g).

Pozměňovací návrh 590
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zvířata a zboží, které podléhají 
mimořádnému opatření přijatému v 
souladu s článkem 53 nařízení (ES) 
č. 178/2002, článkem 249 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], nebo čl. 27 odst. 1, čl. 29 
odst. 1, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2 a čl. 47 
odst. 1, čl. 49 odst. 2 a čl. 50 odst. 2 
nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] požadující, aby 
zásilky těchto zvířat nebo zboží označené 
prostřednictvím kódů kombinované 

e) zvířata a zboží, které podléhají 
mimořádnému opatření přijatému 
v souladu s článkem 53 nařízení (ES) 
č. 178/2002, článkem 249 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health], požadující, aby zásilky 
těchto zvířat nebo zboží označené 
prostřednictvím kódů kombinované 
nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie 
úředním kontrolám;
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nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie 
úředním kontrolám ;

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se změn kategorií zásilek 
uvedených v odstavci 1, tak aby 
zahrnovaly i další produkty, které mohou 
představovat rizika pro lidské zdraví,
zdraví zvířat nebo rostlin nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí.

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se změn kategorií zásilek 
uvedených v odstavci 1, tak aby 
zahrnovaly i další produkty, které mohou 
představovat rizika pro lidské zdraví a
zdraví zvířat.

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není toto rozšíření v tomto nařízení nutné.

Pozměňovací návrh 592
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se změn kategorií zásilek 

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se změn kategorií zásilek 
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uvedených v odstavci 1, tak aby 
zahrnovaly i další produkty, které mohou 
představovat rizika pro lidské zdraví, 
zdraví zvířat nebo rostlin nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí.

uvedených v odstavci 1, tak aby 
zahrnovaly i další produkty, které mohou 
představovat rizika pro lidské zdraví a 
zdraví zvířat nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 593
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se změn kategorií zásilek 
uvedených v odstavci 1, tak aby 
zahrnovaly i další produkty, které mohou 
představovat rizika pro lidské zdraví,
zdraví zvířat nebo rostlin nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí.

3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se změn kategorií zásilek 
uvedených v odstavci 1, tak aby 
zahrnovaly i další produkty, které mohou 
představovat rizika pro lidské zdraví či 
zdraví zvířat nebo pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zvířata v zájmovém chovu podle 
definice v čl. 4 odst. 1 bodu 10 nařízení 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health];

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Každý návrh na zmírnění kontrol zvířat v zájmovém chovu, která vstupují do Unie, by měl být 
předmětem řádné kontroly ze strany Parlamentu a Rady. Tyto pravomoci jsou přílišné 
vzhledem k tomu, že uplatňování nařízení (ES) č. 998/2003 o neobchodních přesunech zvířat v 
zájmovém chovu (včetně zvířat dovážených do Unie) je nedostatečné, 65 % všech lidských 
onemocnění pochází od zvířat a u 75 % nákaz zvířat se jedná o zoonózu.

Pozměňovací návrh 595
Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) jakákoli další kategorie zvířat nebo 
zboží, u kterých nejsou kontroly na 
stanovištích hraniční kontroly vzhledem 
k rizikům, která představují, nezbytné.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výraz „jakákoli další kategorie zvířat“ je příliš široký. Jakákoli kategorie zvířat, na niž se 
tyto pravomoci vztahují, by měla být v článku uvedena. Pokud by bylo Komisi umožněno 
zmírnit kontroly jakýchkoli zvířat vstupujících do Unie, mohlo by to mít zásadní dopad na 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat a na lidské zdraví a tlumení nákaz.

Pozměňovací návrh 596
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány musí provádět úřední 
kontroly u zásilek kategorií zvířat a zboží 
uvedených v čl. 45 odst. 1 při příchodu 

1. Příslušné orgány musí provádět úřední 
kontroly u zásilek kategorií zvířat a zboží 
uvedených v čl. 45 odst. 1 při příchodu 
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zásilky na stanoviště hraniční kontroly. 
Tyto úřední kontroly zahrnují kontrolu 
dokladů, kontrolu totožnosti a fyzické 
kontroly.

zásilky na stanoviště hraniční kontroly. 
Tyto úřední kontroly berou v úvahu 
předchozí soulad s právními předpisy i 
případná rizika, která mohou vzniknout, a 
mohou zahrnovat kontrolu dokladů, 
kontrolu totožnosti a fyzické kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzické kontroly se provádějí u zásilek 
kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 45 
odst. 1 a jejich četnost závisí na riziku, 
které jednotlivá zvířata, zboží nebo 
kategorie zvířat a zboží představují pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin, 
dobré životní podmínky zvířat nebo v 
případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin pro životní prostředí.

3. Fyzické kontroly se provádějí u zásilek 
kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 45 
odst. 1 a jejich četnost závisí na riziku, 
které jednotlivá zvířata, zboží nebo 
kategorie zvířat a zboží představují pro 
lidské zdraví či zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fyzické kontroly se provádějí u zásilek 
kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 45 
odst. 1 a jejich četnost závisí na riziku, 
které jednotlivá zvířata, zboží nebo 
kategorie zvířat a zboží představují pro 

3. Fyzické kontroly se provádějí u zásilek 
kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 45 
odst. 1 a jejich četnost závisí na riziku, 
které jednotlivá zvířata, zboží nebo 
kategorie zvířat a zboží představují pro 
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lidské zdraví, zdraví zvířat nebo rostlin, 
dobré životní podmínky zvířat nebo v 
případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin pro životní prostředí.

lidské zdraví, zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 599
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fyzické kontroly s cílem ověřit soulad 
s požadavky na zdraví zvířat a dobré 
životní podmínky zvířat a požadavky na 
zdraví rostlin stanovenými v pravidlech
uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí 
pracovníci s odpovídající kvalifikací ve 
veterinární a fytosanitární oblasti určení za 
tímto účelem příslušnými orgány nebo se 
tyto fyzické kontroly provádějí pod 
dozorem těchto pracovníků.

Fyzické kontroly s cílem ověřit soulad 
s požadavky na zdraví zvířat a dobré 
životní podmínky zvířat stanovenými v 
pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 
provádějí pracovníci s odpovídající 
kvalifikací ve veterinární oblasti určení za 
tímto účelem příslušnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fyzické kontroly s cílem ověřit soulad s 
požadavky na zdraví zvířat a dobré životní 
podmínky zvířat a požadavky na zdraví 
rostlin stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí 
pracovníci s odpovídající kvalifikací ve 

Fyzické kontroly s cílem ověřit soulad s 
požadavky na zdraví zvířat a dobré životní 
podmínky zvířat stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí 
pracovníci s odpovídající kvalifikací ve 
veterinární oblasti určení za tímto účelem 
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veterinární a fytosanitární oblasti určení za 
tímto účelem příslušnými orgány nebo se 
tyto fyzické kontroly provádějí pod 
dozorem těchto pracovníků.

příslušnými orgány nebo se tyto fyzické 
kontroly provádějí pod dozorem těchto 
pracovníků.

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není toto rozšíření v tomto nařízení nutné.

Pozměňovací návrh 601
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fyzické kontroly s cílem ověřit soulad s 
požadavky na zdraví zvířat a dobré životní 
podmínky zvířat a požadavky na zdraví 
rostlin stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí 
pracovníci s odpovídající kvalifikací ve 
veterinární a fytosanitární oblasti určení za 
tímto účelem příslušnými orgány nebo se 
tyto fyzické kontroly provádějí pod 
dozorem těchto pracovníků.

Fyzické kontroly s cílem ověřit soulad s 
požadavky na zdraví zvířat a dobré životní 
podmínky zvířat stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí 
pracovníci s odpovídající kvalifikací ve 
veterinární oblasti určení za tímto účelem 
příslušnými orgány nebo se tyto fyzické 
kontroly provádějí pod dozorem těchto 
pracovníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 602
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se takové kontroly provádějí u 
zvířat, musí být prováděny úředním 
veterinárním lékařem nebo pod jeho 
dozorem.

Pokud se takové kontroly provádějí u 
zvířat, musí být prováděny úředním 
veterinárním lékařem.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se takové kontroly provádějí u 
zvířat, musí být prováděny úředním 
veterinárním lékařem nebo pod jeho 
dozorem.

Pokud se takové kontroly provádějí u 
zvířat nebo u produktů živočišného 
původu, musí být prováděny úředním 
veterinárním lékařem nebo pod jeho 
dozorem.

Or. es

Odůvodnění

Úřední veterinární lékař musí nést i nadále odpovědnost za rozhodnutí týkající se živých 
zvířat i produktů živočišného původu (produktů z masa, mléka atd.).

Pozměňovací návrh 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lhůty a postupy pro provádění kontrol 
dokladů a kontrol totožnosti a fyzických 
kontrol překládaných zásilek kategorií 
zboží uvedených v čl. 45 odst. 1;

b) lhůty a postupy pro provádění kontrol 
dokladů a kontrol totožnosti a fyzických 
kontrol překládaných zásilek kategorií 
zboží uvedených v čl. 45 odst. 1, jejichž 
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místem konečného určení je EU;

Or. es

Odůvodnění

Z působnosti tohoto nařízení musí být jednoznačně vyňaty jakékoliv hygienické kontroly 
překládaného zboží, jehož místem konečného určení je třetí země.

Pozměňovací návrh 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) případy a podmínky, kdy kontroly 
totožnosti a fyzické kontroly překládaných 
zásilek zvířat přepravovaných letecky 
nebo po moři a zůstávajících na stejném 
dopravním prostředku za účelem 
následující cesty mohou být provedeny na 
jiném stanovišti hraniční kontroly, než je 
stanoviště prvního příchodu do Unie;

c) případy a podmínky, kdy kontroly 
totožnosti a fyzické kontroly překládaných 
zásilek mohou být provedeny na jiném 
stanovišti hraniční kontroly, než je 
stanoviště prvního příchodu do Unie;

Or. es

Odůvodnění

Aby bylo zaručeno, zejména s ohledem na ochranu dobrých životních podmínek zvířat, že 
nebude docházet k prodlení při kontrolách zvířat přepravovaných letecky nebo po moři a 
zůstávajících ve stejném dopravním prostředku za účelem následující cesty, všechny kontroly 
(kontroly dokladů, kontroly totožnosti i fyzické kontroly) by měly být prováděny na stanovišti 
hraniční kontroly při vstupu do EU (nikoliv na stanovišti prvního příchodu do Unie).

Pozměňovací návrh 606
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely zajištění jednotného provádění 
pravidel stanovených v článcích 47, 48 a 
49 Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví podrobnosti týkající se 
opatření, která mají být provedena během 
kontrol dokladů, kontrol totožnosti a 
fyzických kontrol a po jejich skončení 
podle těchto pravidel k zajištění účinného 
provedení těchto úředních kontrol. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 141 
odst. 2.

Pro účely zajištění jednotného provádění 
pravidel stanovených v článcích 47, 48 a 
49 Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví obecné pokyny týkající se 
opatření, která mají být provedena během 
kontrol dokladů, kontrol totožnosti a 
fyzických kontrol a po jejich skončení 
podle těchto pravidel k zajištění účinného 
provedení těchto úředních kontrol. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 141 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel, která stanoví 
případy a podmínky, kdy:

1. Příslušné orgány mohou provádět 
kontroly totožnosti a fyzické kontroly 
zvířat nebo zboží dovážených do Unie ze 
třetích zemí a uvedených v odstavci 1, a to 
na jiných kontrolních místech, než jsou 
stanoviště hraniční kontroly, za 
podmínky, že tato kontrolní místa splňují 
požadavky uvedené v čl. 62 odst. 3 a 
v prováděcích aktech přijatých v souladu 
s čl. 62 odst. 4. 

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel, která stanoví 
případy a podmínky, kdy:

Or. en
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Pozměňovací návrh 608
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mohou být kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly zásilek kategorií zvířat a zboží 
uvedených v čl. 45 odst. 1 příslušnými 
orgány provedeny na jiných kontrolních 
místech, než jsou stanoviště hraniční 
kontroly, za předpokladu, že tato kontrolní 
místa splňují požadavky stanovené v čl. 62 
odst. 3 a v prováděcích aktech, které byly 
přijaty v souladu s čl. 62 odst. 4;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mohou být kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly zásilek kategorií zvířat a zboží 
uvedených v čl. 45 odst. 1 příslušnými 
orgány provedeny na jiných kontrolních 
místech, než jsou stanoviště hraniční 
kontroly, za předpokladu, že tato kontrolní 
místa splňují požadavky stanovené v čl. 62 
odst. 3 a v prováděcích aktech, které byly 
přijaty v souladu s čl. 62 odst. 4;

a) mohou být kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly zásilek kategorií zvířat a zboží 
uvedených v čl. 45 odst. 1 příslušnými 
orgány provedeny na jiných hraničních 
kontrolních místech, než jsou stanoviště 
hraniční kontroly, za předpokladu, že tato 
kontrolní místa splňují požadavky 
stanovené v čl. 62 odst. 3 a v prováděcích 
aktech, které byly přijaty v souladu s čl. 62 
odst. 4;

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o provádění kontrol na jiných hraničních kontrolních místech, což by mělo být 
zdůrazněno, aby se předešlo nejasnostem.
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Pozměňovací návrh 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zboží zakoupeného na dálku. iii) malých zásilek, které se zasílají 
jednotlivcům nebo kupují na dálku
(telefonicky, poštou nebo prostřednictvím 
internetu).

Or. es

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajištění souladu s odkazem na tytéž předměty, 
uvedeným v nařízení č. 206/2009.

Pozměňovací návrh 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) zvířat v zájmovém chovu cestujících 
se svými majiteli.

Or. es

Odůvodnění

Je stanoveno, že příslušné orgány mohou přidělit celním orgánům nebo jiným orgánům 
veřejné moci určité úkoly. Mezi tyto úkoly by měla patřit také kontrola zvířat v zájmovém 
chovu cestujících se svými majiteli.

Pozměňovací návrh 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na kontrolní místa uvedená v odst. 1 
písm. a) se použijí ustanovení čl. 54 odst. 2 
písm. b), čl. 55 odst. 2 a článků 57, 58, 60, 
61, čl. 62 odst. 3 a 4.

2. Na hraniční kontrolní místa uvedená v 
odst. 1 písm. a) se použijí ustanovení čl. 54 
odst. 2 písm. b), čl. 55 odst. 2 a článků 57, 
58, 60, 61, čl. 62 odst. 3 a 4.

Or. es

Odůvodnění

Jedná se o provádění kontrol na jiných hraničních kontrolních místech, což by mělo být 
zdůrazněno, aby nedošlo k nejasnostem.

Pozměňovací návrh 613
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) kritéria a postupy pro určení a úpravu 
četnosti fyzických kontrol, které mají být 
provedeny u zásilek kategorií zvířat a zboží 
uvedených v čl. 45 odst. 1 písm. a), b) a c), 
a pro jejich přizpůsobení míře rizika 
spojeného s těmito kategoriemi s ohledem 
na:

a) kritéria a postupy pro určení a úpravu 
minimální četnosti fyzických kontrol, které 
mají být provedeny u zásilek kategorií 
zvířat a zboží uvedených v čl. 45 odst. 1 
písm. a), b) a c), a pro jejich přizpůsobení 
míře rizika spojeného s těmito kategoriemi 
s ohledem na:

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 – písm. c



PE526.077v01-00 94/110 AM\1013305CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) postupy pro zajištění, aby se míra 
četnosti fyzických kontrol stanovená v 
souladu s písmenem a) uplatňovala včas a 
jednotně.

c) postupy pro zajištění, aby se minimální
míra četnosti fyzických kontrol stanovená 
v souladu s písmenem a) uplatňovala včas 
a jednotně.

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) četnosti fyzických kontrol pro kategorie 
zboží uvedené v čl. 45 odst. 1 písm. d);

a) minimální četnosti fyzických kontrol 
pro kategorie zboží uvedené v čl. 45 odst. 1 
písm. d);

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) četnosti fyzických kontrol pro kategorie 
zvířat a zboží uvedené v čl. 45 odst. 1, 
pokud tak již akty v nich uvedenými není 
stanoveno.

b) minimální četnosti fyzických kontrol 
pro kategorie zvířat a zboží uvedené v 
čl. 45 odst. 1, pokud tak již akty v nich 
uvedenými není stanoveno.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Horst Schnellhardt



AM\1013305CS.doc 95/110 PE526.077v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí přijatá na základě fyzické 
kontroly za účelem ověření souladu s 
požadavky na zdraví zvířat a dobré životní 
podmínky zvířat a požadavky na zdraví 
rostlin stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přijímají 
pracovníci, kteří mají odpovídající 
kvalifikaci ve veterinární nebo 
fytosanitární oblasti a byli za tímto účelem 
určeni příslušnými orgány.

Rozhodnutí přijatá na základě fyzické 
kontroly za účelem ověření souladu s 
požadavky na zdraví zvířat a dobré životní 
podmínky zvířat stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přijímají 
pracovníci, kteří mají odpovídající 
kvalifikaci ve veterinární oblasti a byli za 
tímto účelem určeni příslušnými orgány.

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není toto rozšíření v tomto nařízení nutné.

Pozměňovací návrh 618
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí přijatá na základě fyzické 
kontroly za účelem ověření souladu 
s požadavky na zdraví zvířat a dobré 
životní podmínky zvířat a požadavky na 
zdraví rostlin přijímají pracovníci, kteří 
mají odpovídající kvalifikaci ve veterinární 
nebo fytosanitární oblasti a byli za tímto 
účelem určeni příslušnými orgány.

Rozhodnutí přijatá na základě fyzické 
kontroly za účelem ověření souladu 
s požadavky na zdraví zvířat a dobré 
životní podmínky zvířat přijímají 
pracovníci, kteří mají odpovídající 
kvalifikaci ve veterinární oblasti a byli za 
tímto účelem určeni příslušnými orgány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o zásilkách zvířat přijme 
úřední veterinární lékař nebo se přijímá 
pod jeho dozorem.

Rozhodnutí o zásilkách zvířat a produktů 
živočišného původu přijme úřední 
veterinární lékař.

Or. es

Odůvodnění

Úřední veterinární lékař musí nést i nadále odpovědnost za rozhodnutí týkající se živých 
zvířat i produktů živočišného původu (produktů z masa, mléka atd.).

Pozměňovací návrh 620
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o zásilkách zvířat přijme 
úřední veterinární lékař nebo se přijímá 
pod jeho dozorem.

Rozhodnutí o zásilkách zvířat přijme 
úřední veterinární lékař.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 a (nový)



AM\1013305CS.doc 97/110 PE526.077v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto rozhodnutí se uvede ve 
společném zdravotním vstupním dokladu, 
který je stanoven v následujících článcích.

Or. es

Odůvodnění

Účelem je zvýšení přehlednosti příslušného postupu.

Pozměňovací návrh 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) ke sdělení informací uvedených v bodě 
i) prostřednictvím systému TRACES.

ii) ke sdělení informací uvedených v bodě 
i) prostřednictvím systému TRACES nebo 
pomocí elektronické výměny s tímto 
systémem.

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Provozovatelé a příslušné orgány 
uvedené v tomto odstavci mohou pro 
vložení údajů do systému TRACES využít 
rovněž vnitrostátní informační systém.

Or. en
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Pozměňovací návrh 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány stanoviště hraniční 
kontrolní musí SZVD finalizovat, jakmile:

4. Příslušné orgány stanoviště hraniční 
kontroly musí zaznamenat rozhodnutí 
o zásilce do společného zdravotního 
vstupního dokladu, jakmile jsou 
provedeny všechny úřední kontroly 
požadované podle čl. 47 odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nahradit celý odstavec 4 novým, jednodušším 
a srozumitelnějším zněním.

Pozměňovací návrh 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou provedeny všechny úřední kontroly 
požadované podle čl. 47 odst. 1;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nahradit celý odstavec 4 novým, jednodušším 
a srozumitelnějším zněním.
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Pozměňovací návrh 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jsou k dispozici výsledky fyzických 
kontrol, jsou-li požadovány;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nahradit celý odstavec 4 novým, jednodušším 
a srozumitelnějším zněním.

Pozměňovací návrh 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je v souladu s článkem 53 přijato 
rozhodnutí o zásilce a zaznamenáno v 
SZVD.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je nahradit celý odstavec 4 novým, jednodušším 
a srozumitelnějším zněním.

Pozměňovací návrh 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel, která stanoví 
případy a podmínky, kdy musí zásilky 
kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 45 
odst. 1 na místo určení provázet SZVD.

2. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
139 týkající se pravidel, která stanoví 
případy a podmínky, kdy musí zásilky 
kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 45 
odst. 1 na místo určení provázet SZVD. 
Zásilky kategorií zvířat a zboží uvedených 
v čl. 45 odst. 1 však musí v každém 
případě na místo jejich určení provázet 
kopie SZVD.

Or. es

Odůvodnění

Kontrolované zásilky zvířat a zboží musí na jejich místo určení vždy provázet kopie SZVD. 

Pozměňovací návrh 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 57 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určení stanovišť hraniční kontroly Povolení stanovišť hraniční kontroly

Or. es

Odůvodnění

Určení stanovišť hraniční kontroly není úkolem celních orgánů, nýbrž příslušných 
veterinárních/hygienických orgánů.

Pozměňovací návrh 630
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do tří měsíců od obdržení oznámení 
podle odstavce 2 Komise informuje daný 
členský stát:

vypouští se

a) zda určení navrhovaného stanoviště 
hraniční kontroly závisí na příznivém 
výsledku kontroly provedené odborníky 
Komise v souladu s článkem 115 za 
účelem ověření souladu s minimálními 
požadavky stanovenými v článku 62;

b) o datu takové kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda určení navrhovaného stanoviště 
hraniční kontroly závisí na příznivém 
výsledku kontroly provedené odborníky 
Komise v souladu s článkem 115 za 
účelem ověření souladu s minimálními 
požadavky stanovenými v článku 62;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) o datu takové kontroly. vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 633
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát musí pozdržet určení 
stanoviště hraniční kontroly až do 
okamžiku, než je mu Komisí sdělen 
příznivý výsledek kontroly.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vybavení a prostory, které jsou 
k dispozici pro provádění úředních 
kontrol u každé kategorie zvířat a zboží, 
pro které bylo stanoviště určeno;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadavky stanovené v návrhu Komise jsou nadbytečné a představují přílišnou zátěž.

Pozměňovací návrh 635
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) množství zvířat a zboží, se kterými bylo 
za kalendářní rok a každou z kategorií 
zvířat a zboží uvedených v čl. 45 odst. 1, 
pro které je stanoviště určeno, 
manipulováno.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadavky stanovené v návrhu Komise jsou nadbytečné a představují přílišnou zátěž.

Pozměňovací návrh 636
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zruší se schválení stanovišť hraniční 
kontroly v souladu s článkem 6 směrnice 
Rady 97/78/ES a článku 6 směrnice Rady
91/496/EHS a určení míst vstupu v souladu 
s článkem 5 nařízení (ES) č. 669/2009 a 
s čl. 13 odst. 4 písm. c) směrnice Rady 
2000/29/ES.

1. Zruší se schválení stanovišť hraniční 
kontroly v souladu s článkem 6 směrnice 
Rady 91/496/EHS a určení míst vstupu v 
souladu s článkem 5 nařízení (ES) 
č. 669/2009 a s čl. 13 odst. 4 písm. c) 
směrnice Rady 2000/29/ES.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zachována odchylka stanovená v článku 6 směrnice 97/78/ES, která umožňuje, 
aby se stanoviště hraniční kontroly nacházelo v určité vzdálenosti od místa vstupu, pokud je to 
žádoucí ze zeměpisných důvodů.

Pozměňovací návrh 637
Martina Anderson
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Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 139 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se případů, kdy mohou 
být stanoviště hraniční kontroly, jejichž 
určení bylo v souladu s odst. 1 písm. a) 
zrušeno pouze částečně, odchylně od 
ustanovení článku 57 opětovně určeno, a 
postupů uplatňovaných v daných 
případech.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát určení stanoviště hraniční 
kontroly neprodleně pozastaví a nařídí, 
aby byla jeho činnost zastavena pro 
všechny nebo určité kategorie zvířat a 
zboží, pro které bylo určení stanoveno, v 
případě, že tyto činnosti mohou 
způsobovat riziko pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat nebo zdraví rostlin, dobré životní 
podmínky zvířat, nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

1.  Členský stát určení stanoviště hraniční 
kontroly neprodleně pozastaví a nařídí, 
aby byla jeho činnost zastavena pro 
všechny nebo určité kategorie zvířat a 
zboží, pro které bylo určení stanoveno, v 
případě, že tyto činnosti mohou 
způsobovat riziko pro lidské zdraví nebo 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není toto rozšíření v tomto nařízení nutné.
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Pozměňovací návrh 639
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát určení stanoviště hraniční 
kontroly neprodleně pozastaví a nařídí, aby 
byla jeho činnost zastavena pro všechny 
nebo určité kategorie zvířat a zboží, pro 
které bylo určení stanoveno, v případě, že 
tyto činnosti mohou způsobovat riziko pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo zdraví 
rostlin, dobré životní podmínky zvířat,
nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí.

1. Členský stát určení stanoviště hraniční 
kontroly neprodleně pozastaví a nařídí, aby 
byla jeho činnost zastavena pro všechny 
nebo určité kategorie zvířat a zboží, pro 
které bylo určení stanoveno, v případě, že 
tyto činnosti mohou způsobovat riziko pro 
lidské zdraví či zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat nebo pro životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát určení stanoviště hraniční 
kontroly neprodleně pozastaví a nařídí, 
aby byla jeho činnost zastavena pro 
všechny nebo určité kategorie zvířat a 
zboží, pro které bylo určení stanoveno, v 
případě, že tyto činnosti mohou 
způsobovat riziko pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat nebo zdraví rostlin, dobré životní 
podmínky zvířat, nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

1. Členský stát určení stanoviště hraniční 
kontroly neprodleně pozastaví a nařídí, 
aby byla jeho činnost zastavena pro 
všechny nebo určité kategorie zvířat a 
zboží, pro které bylo určení stanoveno, v 
případě, že tyto činnosti mohou 
způsobovat riziko pro lidské zdraví nebo
zdraví a dobré životní podmínky zvířat, 
nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí.

Or. de
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Pozměňovací návrh 641
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Postupy výměny informací a sdělení 
uvedených v odstavci 2 a odst. 4 písm. b) 
může Komise stanovit prostřednictvím 
prováděcích aktů.

vypouští se

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 141 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Má-li zamýšlený výsledek zajistit základní komunikaci mezi členskými státy nebo mezi 
členskými státy a Komisí či veřejností, právní předpisy nejsou potřebné. V těchto právních 
předpisech by se pouze uvádělo, že je to nutné.

Pozměňovací návrh 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Stanoviště hraniční kontroly se musí 
nacházet v bezprostřední blízkosti místa 
vstupu do Unie a na vhodně vybaveném 
místě, aby jej podle čl. 38 odst. 1 nařízení 
(EHS) č. 2913/92 určily celní orgány.

1. Stanoviště hraniční kontroly se musí 
nacházet v bezprostřední blízkosti místa 
vstupu do Unie a na vhodně vybaveném 
místě podle čl. 38 odst. 1 nařízení (EHS) 
č. 2913/92.

Or. es

Odůvodnění

Určení stanovišť hraniční kontroly není úkolem celních orgánů, nýbrž příslušných 
veterinárních/hygienických orgánů.
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Pozměňovací návrh 643
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Požadavky uvedené v odstavci 3 může 
Komise s přihlédnutím ke zvláštním rysům 
a logistickým potřebám v souvislosti 
s prováděním úředních kontrol a 
s uplatňováním opatření přijatých v 
souladu s čl. 64 odst. 3 a 5 a článkem 65 u 
různých kategorií zvířat a zboží uvedených 
v čl. 45 odst. 1 upřesnit prostřednictvím 
prováděcích aktů.

vypouští se

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 141 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že u zásilek kategorií zvířat a 
zboží uvedených v čl. 45 odst. 1 existuje 
podezření na nesoulad s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, provedou 
příslušné orgány úřední kontroly, jejichž 
cílem je toto podezření potvrdit nebo 
vyloučit.

1. V případě, že u zásilek kategorií zvířat a 
zboží uvedených v čl. 45 odst. 1 existuje 
podezření na nesoulad s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, provedou 
příslušné orgány úřední kontroly, jejichž 
cílem je toto podezření potvrdit nebo 
vyloučit, nebo tuto povinnost přenesou na 
jiné příslušné orgány.

Or. en
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Odůvodnění

Osvědčování ekologického zemědělství je založeno na procesním přístupu. Tuto zvláštnost je 
třeba zdůraznit, aby byl stávající kontrolní systém pro ekologickou produkci zachován.

Pozměňovací návrh 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě zásilek zvířat a zboží, u 
kterých provozovatelé neprohlásili, že 
obsahují kategorie zvířat a zboží uvedené 
v čl. 45 odst. 1, provádějí příslušné orgány 
úřední kontroly, existuje-li důvod 
domnívat se, že dané kategorie zvířat nebo 
zboží jsou v zásilce přítomny.

2. Pokud se příslušné orgány domnívají, 
že se v některé zásilce nachází určitá 
zvířata a/nebo určité zboží, pro něž 
provozovatelé nepodali prohlášení, 
provedou úřední kontroly uvedené v čl. 45 
odst. 1.

Or. es

Odůvodnění

Je navrhováno jiné, srozumitelnější znění.

Pozměňovací návrh 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zásilky uvedené v 
odstavcích 1 a 2 úředně zadrží do doby, 
než obdrží výsledky úředních kontrol 
stanovených v uvedených odstavcích.

Příslušné orgány provádějí posílené 
kontroly zásilek uvedených v odstavcích 1 
a 2 včetně odběru vzorků a nezbytných 
analýz, přičemž tyto zásilky úředně zadrží 
do doby, než obdrží výsledky úředních 
kontrol stanovených v uvedených 
odstavcích.
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Or. es

Odůvodnění

Tyto podezřelé či nepřihlášené produkty musí podléhat posíleným kontrolám zahrnujícím 
i provedení analýz.

Pozměňovací návrh 647
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Mají-li příslušné orgány důvod domnívat 
se, že provozovatel jedná podvodně, nebo 
vyplynulo-li z úředních kontrol, že dochází 
k závažnému nebo opakování porušení 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, v 
případě potřeby kromě přijetí opatření 
uvedených v čl. 64 odst. 3 zesílí úřední 
kontroly u zásilek se stejným původem, 
případně se stejným užitím.

4. Mají-li příslušné orgány důvod domnívat 
se, že provozovatel jedná podvodně, nebo 
vyplynulo-li z úředních kontrol, že dochází 
k závažnému nebo opakování porušení 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, kromě 
přijetí opatření uvedených v čl. 64 odst. 3 
zesílí úřední kontroly u zásilek se stejným 
původem nebo se stejným užitím.

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušné orgány oznamují svá 
rozhodnutí provést zesílené úřední kontroly 
podle odstavce 4 s upřesněním údajného 
podvodného jednání nebo závažných či 
opakovaných porušení Komisi a členským 
státům prostřednictvím systému TRACES.

5. Příslušné orgány oznamují svá 
rozhodnutí provést zesílené úřední kontroly 
podle odstavce 4 s upřesněním údajného 
podvodného jednání nebo závažných či 
opakovaných porušení Komisi a členským 
státům prostřednictvím systému TRACES 
a systému RASFF.
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Or. en


