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Pozmeňujúci návrh 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 18 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti s požiadavkami na 
dobré životné podmienky zvierat

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti so stavovcami, 
produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré nie 
sú určené na ľudskú spotrebu, 
zárodočnými produktmi, vedľajšími 
produktmi živočíšneho pôvodu
a získanými produktmi

Or. es

Odôvodnenie

Zdá sa, že sa v nadpise tohto článku opakuje obsah článku 15, pretože obe ustanovenia sa 
týkajú „zvierat“ a „produktov živočíšneho pôvodu“. Preto sa navrhuje vloženie pojmu 
„stavovce“, pretože ochrana dobrých životných podmienok sa obmedzuje len na stavovcov.

Pozmeňujúci návrh 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) v prípade dlhých ciest medzi členskými 
štátmi a s tretími krajinami úradné 
kontroly vykonávané náhodne alebo 
cielene v ktorejkoľvek etape dlhej cesty na 
overenie toho, že deklarovaný čas cesty je 
realistický, že cesta je v súlade 
s nariadením (ES) č. 1/2005 a najmä že 
čas cesty a lehoty na odpočinok sú 
v súlade s limitmi uvedenými v prílohe 
I k nariadeniu (ES) č. 1/2005;
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Or. en

Odôvodnenie

Je pomerne prekvapivé, že článok 18 vyžaduje kontroly prepravy zvierat pred cestou a pri 
výjazde z EÚ, nie však počas cesty.

Pozmeňujúci návrh 458
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v prípade dlhých ciest medzi 
členskými štátmi a s tretími krajinami 
úradné kontroly vykonávané náhodne 
alebo cielene v ktorejkoľvek etape dlhej 
cesty na overenie toho, že deklarovaný čas 
cesty je realistický, že cesta je v súlade 
s týmto nariadením a najmä že čas cesty 
a lehoty na odpočinok sú v súlade 
s limitmi uvedenými v kapitole V prílohy
I k nariadeniu (ES) č. 1/2005;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) úradné kontroly spôsobilosti 
prepravovaných zvierat a dopravných 
prostriedkov;

i) úradné kontroly spôsobilosti 
prepravovaných zvierat a dopravných 
prostriedkov v záujme overenia súladu 
s kapitolou II a prípadne kapitolou VI 
prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) úradné kontroly spôsobilosti 
prepravovaných zvierat a dopravných 
prostriedkov;

i) úradné kontroly spôsobilosti 
prepravovaných zvierat a dopravných 
prostriedkov v záujme overenia súladu 
s kapitolou II a prípadne kapitolou VI 
prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005;

Or. en

Odôvodnenie

V zodpovedajúcom ustanovení v nariadení (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy 
sa uvádza, že kontroly dopravných prostriedkov sa uskutočňujú na overenie súladu 
s kapitolou II a prípadne kapitolou VI nariadenia. Navrhované nariadenie o úradných 
kontrolách tento aspekt nariadenia 1/2005 ruší. Preto by sa mal stať súčasťou navrhovaného 
nariadenia o úradných kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) úradné kontroly na overenie, či 
prepravcovia dodržiavajú platné 
medzinárodné dohody a majú platné 
povolenia prepravcu a osvedčenia 
o spôsobilosti vodičov a sprievodcov;

ii) úradné kontroly na overenie, či 
prepravcovia dodržiavajú platné 
medzinárodné dohody vrátane 
Európskeho dohovoru o ochrane zvierat 
počas medzinárodnej prepravy a majú 
platné povolenia prepravcu a osvedčenia 
o spôsobilosti vodičov a sprievodcov;

Or. en
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Odôvodnenie

Bolo by užitočné ozrejmiť, že hlavnou relevantnou dohodou je Európsky dohovor o ochrane 
zvierat počas medzinárodnej prepravy.

Pozmeňujúci návrh 462
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) po úradných kontrolách podľa 
písmena c) bod i) tohto odseku a ak 
príslušný orgán dospeje k záveru, že 
zvieratá nie sú spôsobilé na prepravu je 
nutné zvieratá vyložiť, napojiť, nakŕmiť 
a nechať odpočinúť dovtedy, kým nebudú 
spôsobilé pokračovať v ceste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – bod c a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak úradná kontrola podľa písmena c) 
bod i) tohto článku zistí, že zvieratá nie sú 
podľa názoru príslušného orgánu 
spôsobilé na prepravu je nutné zvieratá 
vyložiť, napojiť, nakŕmiť a nechať 
odpočinúť, a v prípade potreby je nutné 
zabezpečiť veterinárnu pomoc;

Or. en

Odôvodnenie

V nariadení č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy sa uvádza, že ak sa na výstupných 
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miestach z EÚ zistí, že zvieratá nie sú spôsobilé pokračovať v ceste, je nutné ich vyložiť 
a poskytnúť im jedlo, vodu a odpočinok. Navrhovaným nariadením o úradných kontrolách 
ruší požiadavku uvedenú v nariadení 1/2005, aby sa zvieratá na výstupných miestach 
kontrolovali s cieľom overiť ich spôsobilosť na pokračovanie v ceste, neuvádza sa v ňom však, 
aké kroky by sa mali prijať v prípade nespôsobilých zvierat.

Pozmeňujúci návrh 464
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov predpíše maximálne 
obmedzenie doby cesty v dĺžke 12 hodín 
pre všetky premiestnenia koní na porážku 
v súlade so smernicou Rady 2009/1567/ES 
a odporúčaniami agentúry EFSA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa v pravidlách uvedených v článku 
1 ods. 2 písm. f) požaduje plnenie určitých 
nekvantifikovateľných noriem pre dobré 
životné podmienky zvierat alebo ak sa 
v týchto pravidlách vyžaduje prijatie 
určitých postupov, ktorých dodržiavanie 
nemožno účinne overiť len 
prostredníctvom metód úradných kontrol 
a techník uvedených v článku 13, úradné 
kontroly vykonávané na overenie 
dodržiavania týchto pravidiel môžu 
obsahovať použitie špecifických 
ukazovateľov dobrých životných 

vypúšťa sa
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podmienok zvierat v prípadoch a za 
podmienok, ktoré sa prijmú v súlade 
s odsekom 3 písm. f).

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa vypustenie tohto odseku, pretože obsahuje odkaz na ukazovatele, ktoré zatiaľ nie 
sú právnymi predpismi Únie upravené. Takýto odkaz je predčasný a vytvára právnu neistotu, 
pretože vec, na ktorú odkazujú, ešte nie je známa a nie je v žiadnom ustanovení vymedzená. 
Európska komisia už niekoľkokrát uviedla, že sa prijme právny predpis o dobrých životných 
podmienkach zvierat, ktorým sa upravia aj ukazovatele. Ihneď po predložení a schválení 
takejto právnej úpravy bude možné začleniť do tohto nariadenia aj vyššie uvedený odkaz. 
Dovtedy je to však predčasné.

Pozmeňujúci návrh 466
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol na overenie dodržiavania 
pravidiel Únie uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. f). V týchto delegovaných aktoch sa 
zohľadní riziko pre dobré životné 
podmienky zvierat súvisiace 
s poľnohospodárskymi činnosťami, 
s prepravou, porážkou a zabíjaním zvierat 
a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa:

Komisia je splnomocnená prijímať 
legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel 
vykonávania úradných kontrol na overenie 
dodržiavania pravidiel Únie uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. f). V týchto 
legislatívnych návrhoch sa zohľadní riziko 
pre dobré životné podmienky zvierat 
súvisiace s poľnohospodárskymi 
činnosťami, s prepravou, porážkou 
a zabíjaním zvierat a stanovia sa v nich 
pravidlá týkajúce sa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) overenia požiadaviek na dobré životné 
podmienky zvierat na hraničných 
kontrolných miestach a výstupných 
miestach a minimálnych požiadaviek, 
ktoré sa vzťahujú na tieto výstupné 
miesta;

d) overenia požiadaviek na dobré životné 
podmienky zvierat na hraničných 
kontrolných miestach a výstupných 
miestach;

Or. es

Odôvodnenie

Ide o novú požiadavku, ktorá sa neuvádza v platných právnych predpisoch. Týka sa vývozu
zvierat a predstavuje určité obmedzenie rozhodovania členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prípadov a podmienok, za ktorých 
úradné kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na dobré životné podmienky 
zvierat môžu zahŕňať používanie 
špecifických ukazovateľov dobrých 
životných podmienok zvierat založených 
na merateľných kritériách, ako 
aj vypracovania týchto ukazovateľov na 
základe vedeckých a technických dôkazov.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Európska komisia už niekoľkokrát uviedla, že sa prijme právny predpis o dobrých životných 
podmienkach zvierat, ktorým sa upravia aj ukazovatele. Ihneď po predložení a schválení 
takejto právnej úpravy bude možné začleniť do tohto nariadenia aj vyššie uvedený odkaz.
Dovtedy je to však predčasné.
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Pozmeňujúci návrh 469
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prípadov a podmienok, za ktorých 
úradné kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na dobré životné podmienky 
zvierat môžu zahŕňať používanie 
špecifických ukazovateľov dobrých 
životných podmienok zvierat založených 
na merateľných kritériách, ako 
aj vypracovania týchto ukazovateľov na 
základe vedeckých a technických dôkazov.

f) prípadov a podmienok, za ktorých 
úradné kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na dobré životné podmienky 
zvierat musia zahŕňať používanie 
špecifických ukazovateľov dobrých 
životných podmienok zvierat založených 
na merateľných kritériách, ako 
aj vypracovania týchto ukazovateľov na 
základe vedeckých a technických dôkazov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti so zdravím rastlín

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel na vykonávanie 
úradných kontrol rastlín, rastlinných 
produktov a iných predmetov na overenie 
dodržiavania pravidiel Únie uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. g) platných pre 
tento tovar ako aj opatrení, ktoré 
príslušné orgány majú prijať na základe 
týchto úradných kontrol. V týchto 
delegovaných aktoch sa zohľadnia riziká 
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pre zdravie rastlín spojené s rastlinami, 
rastlinnými produktmi a inými predmetmi 
v súvislosti so špecifickými škodcami 
rastlín alebo prevádzkovateľmi a stanovia 
sa v nich pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol uvedenia 
konkrétnych rastlín, rastlinných 
produktov a iných predmetov, na ktoré sa 
vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 
ods. 2 písm. g), do Únie a ich 
premiestňovania v Únii a jednotných 
minimálnych frekvencií týchto úradných 
kontrol, pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia 
špecifické nebezpečenstvá a riziká pre 
zdravie rastlín v súvislosti so špecifickými 
rastlinami, rastlinnými produktmi a inými 
predmetmi určitého pôvodu alebo 
proveniencie;

c) jednotných frekvencií úradných kontrol 
vykonávaných príslušnými orgánmi 
u prevádzkovateľov oprávnených vydať 
rastlinné pasy v súlade s článkom 79 ods. 
1 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad 
pre publikácie, vložte číslo nariadenia 
o ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín], pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní, či 
títo prevádzkovatelia zaviedli plán 
riadenia fytosanitárnych rizík, ako je 
uvedené v článku 86 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín], pre 
rastliny, rastlinné produkty a iné 
predmety, ktoré vyrábajú;

d) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
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uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku.

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
a prípravkoch na ochranu rastlín nie je nutné, aby sa týmto nariadením Komisia 
splnomocňovala k tomu, aby prijímala delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 471
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti so zdravím rastlín

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel na vykonávanie 
úradných kontrol rastlín, rastlinných 
produktov a iných predmetov na overenie 
dodržiavania pravidiel Únie uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. g) platných pre 
tento tovar ako aj opatrení, ktoré 
príslušné orgány majú prijať na základe 
týchto úradných kontrol. V týchto 
delegovaných aktoch sa zohľadnia riziká 
pre zdravie rastlín spojené s rastlinami, 
rastlinnými produktmi a inými predmetmi 
v súvislosti so špecifickými škodcami 
rastlín alebo prevádzkovateľmi a stanovia 
sa v nich pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
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článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol uvedenia 
konkrétnych rastlín, rastlinných 
produktov a iných predmetov, na ktoré sa 
vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 
ods. 2 písm. g), do Únie a ich 
premiestňovania v Únii a jednotných 
minimálnych frekvencií týchto úradných 
kontrol, pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia 
špecifické nebezpečenstvá a riziká pre 
zdravie rastlín v súvislosti so špecifickými 
rastlinami, rastlinnými produktmi a inými 
predmetmi určitého pôvodu alebo 
proveniencie;

c) jednotných frekvencií úradných kontrol 
vykonávaných príslušnými orgánmi 
u prevádzkovateľov oprávnených vydať 
rastlinné pasy v súlade s článkom 79 ods. 
1 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad 
pre publikácie, vložte číslo nariadenia 
o ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín], pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní, či 
títo prevádzkovatelia zaviedli plán 
riadenia fytosanitárnych rizík, ako je 
uvedené v článku 86 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín], pre 
rastliny, rastlinné produkty a iné 
predmety, ktoré vyrábajú;

d) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 472
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti so zdravím rastlín

Komisia je splnomocnená prijímať
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel na vykonávanie 
úradných kontrol rastlín, rastlinných 
produktov a iných predmetov na overenie 
dodržiavania pravidiel Únie uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. g) platných pre 
tento tovar ako aj opatrení, ktoré 
príslušné orgány majú prijať na základe 
týchto úradných kontrol. V týchto 
delegovaných aktoch sa zohľadnia riziká 
pre zdravie rastlín spojené s rastlinami, 
rastlinnými produktmi a inými predmetmi 
v súvislosti so špecifickými škodcami 
rastlín alebo prevádzkovateľmi a stanovia 
sa v nich pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol uvedenia 
konkrétnych rastlín, rastlinných 
produktov a iných predmetov, na ktoré sa 
vzťahujú pravidlá uvedené v článku 1 
ods. 2 písm. g), do Únie a ich 
premiestňovania v Únii a jednotných 
minimálnych frekvencií týchto úradných 
kontrol, pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia 
špecifické nebezpečenstvá a riziká pre 
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zdravie rastlín v súvislosti so špecifickými 
rastlinami, rastlinnými produktmi a inými 
predmetmi určitého pôvodu alebo 
proveniencie;

c) jednotných frekvencií úradných kontrol 
vykonávaných príslušnými orgánmi 
u prevádzkovateľov oprávnených vydať 
rastlinné pasy v súlade s článkom 79 ods. 
1 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad 
pre publikácie, vložte číslo nariadenia 
o ochranných opatreniach proti škodcom 
rastlín], pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní, či 
títo prevádzkovatelia zaviedli plán 
riadenia fytosanitárnych rizík, ako je 
uvedené v článku 86 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 
číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín], pre 
rastliny, rastlinné produkty a iné 
predmety, ktoré vyrábajú;

d) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol uvedenia 
konkrétnych rastlín, rastlinných produktov 
a iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú 
pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. 
g), do Únie a ich premiestňovania v Únii 
a jednotných minimálnych frekvencií 
týchto úradných kontrol, pričom sa okrem 
kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 
zohľadnia špecifické nebezpečenstvá 
a riziká pre zdravie rastlín v súvislosti so 
špecifickými rastlinami, rastlinnými 
produktmi a inými predmetmi určitého 
pôvodu alebo proveniencie;

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol uvedenia 
konkrétnych rastlín, rastlinných produktov 
a iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú 
pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 písm. 
g), do Únie a ich premiestňovania v Únii 
a jednotných minimálnych frekvencií 
týchto úradných kontrol, pričom sa okrem 
kritérií uvedených v článku 8 ods. 1 
zohľadnia špecifické riziká pre zdravie 
rastlín v súvislosti so špecifickými 
rastlinami, rastlinnými produktmi a inými 
predmetmi určitého pôvodu alebo 
proveniencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 20 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti s rastlinným 
rozmnožovacím materiálom

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
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úradných kontrol rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. h) platných pre 
tento tovar a opatrení, ktoré príslušné 
orgány prijmú na základe týchto 
úradných kontrol. Týmito delegovanými 
aktmi sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol, pričom sa
okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 
1 zohľadnia riziká pre zdravie, pravosť, 
kvalitu a vysledovateľnosť určitých 
kategórií rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu alebo špecifických rodov alebo 
druhov;

c) špecifických kritérií a podmienok na 
spustenie mechanizmov administratívnej 
pomoci stanovenej v hlave IV;

d) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku.

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
a prípravkoch na ochranu rastlín nie je nutné, aby sa týmto nariadením Komisia 
splnomocňovala k tomu, aby prijímala delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 476
Ewald Stadler
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Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 20 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti s rastlinným 
rozmnožovacím materiálom

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. h) platných pre 
tento tovar a opatrení, ktoré príslušné 
orgány prijmú na základe týchto 
úradných kontrol. Týmito delegovanými 
aktmi sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol, pričom sa 
okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 
1 zohľadnia riziká pre zdravie, pravosť, 
kvalitu a vysledovateľnosť určitých 
kategórií rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu alebo špecifických rodov alebo 
druhov;

c) špecifických kritérií a podmienok na 
spustenie mechanizmov administratívnej 
pomoci stanovenej v hlave IV;

d) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 477
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 20 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti s rastlinným 
rozmnožovacím materiálom

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. h) platných pre 
tento tovar a opatrení, ktoré príslušné 
orgány prijmú na základe týchto 
úradných kontrol. Týmito delegovanými 
aktmi sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol, pričom sa 
okrem kritérií uvedených v článku 8 ods. 
1 zohľadnia riziká pre zdravie, pravosť, 
kvalitu a vysledovateľnosť určitých 
kategórií rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu alebo špecifických rodov alebo 
druhov;

c) špecifických kritérií a podmienok na 
spustenie mechanizmov administratívnej 
pomoci stanovenej v hlave IV;
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d) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) minimálnej frekvencie kontrol 
vyplývajúcej z rizika, a to diferencovane 
pre každý produkt podliehajúci alebo 
činnosť podliehajúcu úradným 
kontrolám.

Or. fr
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Odôvodnenie

Je dôležité harmonizovať minimálnu frekvenciu kontrol v rôznych členských štátoch v prípade 
rastlinného rozmnožovacieho materiálu, aby sa zaistila kvalitatívna úroveň produkcie 
a zabránilo možnosti aby ktorýkoľvek typ osiva alebo rastliny nepodliehal kontrolám.

Pozmeňujúci návrh 480
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré prijmú príslušné 
orgány v súvislosti s GMO a geneticky 
modifikovanými potravinami a krmivami

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol GMO a geneticky 
modifikovaných potravín a krmív na 
overenie dodržiavania pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), b) a 
c) a opatrení, ktoré príslušné orgány 
prijmú na základe týchto úradných 
kontrol. V týchto delegovaných aktoch sa 
zohľadní potreba zabezpečiť minimálnu 
úroveň úradných kontrol na zamedzenie 
postupom, ktoré sú v rozpore s uvedenými 
pravidlami, a stanovia sa v nich pravidlá 
týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol a jednotnej 
minimálnej frekvencie úradných kontrol:

i) prítomnosti GMO a geneticky 



PE526.077v01-00 22/110 AM\1013305SK.doc

SK

modifikovaných potravín a krmív, ktoré 
neboli povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom 
uvoľnení geneticky modifikovaných 
organizmov do životného prostredia a o 
zrušení smernice Rady 90/220/EHS49

alebo s nariadením (ES) č. 1829/2003, na 
trhu;

ii) pestovania GMO a správneho 
uplatňovania plánu monitorovania 
uvedeného v článku 13 ods. 2 písm. e) 
smernice 2001/18/ES a v článku 5 ods. 5 
a v článku 17 ods. 5 nariadenia (ES) 
1829/2003;

iii) obmedzeného používania geneticky 
modifikovaných mikroorganizmov;

c) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku.

__________________
49 Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
a prípravkoch na ochranu rastlín nie je nutné, aby sa týmto nariadením Komisia 
splnomocňovala k tomu, aby prijímala delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 21 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
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pre opatrenia, ktoré prijmú príslušné 
orgány v súvislosti s GMO a geneticky 
modifikovanými potravinami a krmivami

pre opatrenia, ktoré prijmú príslušné 
orgány v súvislosti s geneticky 
modifikovanými potravinami a krmivami

Or. es

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti nariadenia by sa mal naďalej obmedzovať len na potraviny a krmivá, 
a tomu by mal zodpovedať aj nadpis tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 482
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol GMO a geneticky 
modifikovaných potravín a krmív na 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. a), b) a c) 
a opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú 
na základe týchto úradných kontrol. 
V týchto delegovaných aktoch sa zohľadní 
potreba zabezpečiť minimálnu úroveň 
úradných kontrol na zamedzenie postupom, 
ktoré sú v rozpore s uvedenými pravidlami, 
a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa:

Komisia je splnomocnená prijímať 
legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel 
vykonávania úradných kontrol GMO 
a geneticky modifikovaných potravín 
a krmív na overenie dodržiavania pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a), b) a 
c) a opatrení, ktoré príslušné orgány prijmú 
na základe týchto úradných kontrol. 
V týchto legislatívnych návrhoch sa 
zohľadní potreba zabezpečiť minimálnu 
úroveň úradných kontrol na zamedzenie 
postupom, ktoré sú v rozpore s uvedenými 
pravidlami, a stanovia sa v nich pravidlá 
týkajúce sa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol a jednotnej 
minimálnej frekvencie úradných kontrol:

jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol vrátane 
oblasti ich pôsobnosti a jednotnej 
minimálnej frekvencie úradných kontrol:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol a jednotnej
minimálnej frekvencie úradných kontrol:

jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol 
a minimálnej frekvencie úradných kontrol 
prítomnosti GMO a geneticky 
modifikovaných potravín a krmív, ktoré 
neboli povolené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom 
uvoľnení geneticky modifikovaných 
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organizmov do životného prostredia a o 
zrušení smernice Rady 90/220/EHS alebo 
s nariadením (ES) č. 1829/2003, na trhu; 

Or. es

Odôvodnenie

Už existuje právny predpis, ktorý sa týka geneticky modifikovaných organizmov a ktorý 
zahŕňa aj kontroly.

Pozmeňujúci návrh 486
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) pestovania GMO a správneho 
uplatňovania plánu monitorovania 
uvedeného v článku 13 ods. 2 písm. e) 
smernice 2001/18/ES a v článku 5 ods. 5 
a v článku 17 ods. 5 nariadenia (ES) 
1829/2003;

ii) pestovania GMO a správneho 
uplatňovania plánu monitorovania 
uvedeného v článku 13 ods. 2 písm. e) 
smernice 2001/18/ES a v článku 5 ods. 5 
a v článku 17 ods. 5 nariadenia (ES) 
1829/2003, vrátane minimálnych opatrení 
na monitorovanie a dohľad nad 
potenciálnymi účinkami na zdravie, 
zdravie zvierat a životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) minimálnych opatrení v oblasti 
kontrol a podávania správ, ktorých 
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cieľom je zabrániť nezamýšľanej 
prítomnosti GMO, v súlade s článkom 26a 
smernice 2001/18;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu vždy zaviesť prísnejšie 
opatrenia než opatrenia uvedené v odseku 
1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 22 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti s prípravkami na 
ochranu rastlín

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. i).

V týchto delegovaných aktoch sa 
zohľadnia riziká, ktoré môžu prípravky na 
ochranu rastlín predstavovať pre zdravie 
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ľudí, zvierat alebo životné prostredie, 
a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

b) jednotných špecifických požiadaviek 
na vykonávanie úradných kontrol 
a jednotnej minimálnej frekvencie týchto 
úradných kontrol týkajúcich sa výroby, 
uvádzania na trh, vstupu do Únie, 
označovania, balenia, prepravy, 
skladovania a používania prípravkov na 
ochranu rastlín, pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní 
potreba zabezpečiť bezpečné a udržateľné 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
a potreba bojovať proti nezákonnému 
obchodu s týmito výrobkami;

c) jednotných špecifických požiadaviek na 
inšpekciu zariadení na aplikáciu 
pesticídov a jednotnej minimálnej 
frekvencie takýchto kontrol;

d) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku;

e) vytvorenia certifikačných schém na 
pomoc príslušným orgánom pri 
inšpekciách zariadení na aplikáciu 
pesticídov;

f) zberu informácií, monitorovania 
a ohlasovania podozrení na 
otravu prípravkami na ochranu rastlín;

g) zberu informácií o falošných 
prípravkoch na ochranu rastlín 
a o nezákonnom obchode s prípravkami 
na ochranu rastlín a ich monitorovania 
a ohlasovania.
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Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
a prípravkoch na ochranu rastlín nie je nutné, aby sa týmto nariadením Komisia 
splnomocňovala k tomu, aby prijímala delegované akty.

Pozmeňujúci návrh 490
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol na overenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. i).

Komisia je splnomocnená prijímať 
legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel 
vykonávania úradných kontrol na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených v článku 
1 ods. 2 písm. i).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V týchto delegovaných aktoch sa 
zohľadnia riziká, ktoré môžu prípravky na 
ochranu rastlín predstavovať pre zdravie 
ľudí, zvierat alebo životné prostredie, 
a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa:

V týchto legislatívnych návrhoch sa 
zohľadnia riziká, ktoré môžu prípravky na 
ochranu rastlín predstavovať pre zdravie 
ľudí, zvierat alebo životné prostredie, 
a stanovia sa v nich pravidlá týkajúce sa:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 492
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jednotných špecifických požiadaviek 
na vykonávanie úradných kontrol 
a jednotnej minimálnej frekvencie týchto 
úradných kontrol týkajúcich sa výroby, 
uvádzania na trh, vstupu do Únie, 
označovania, balenia, prepravy, 
skladovania a používania prípravkov na 
ochranu rastlín, pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní 
potreba zabezpečiť bezpečné a udržateľné 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
a potreba bojovať proti nezákonnému 
obchodu s týmito výrobkami;

b) jednotných špecifických požiadaviek 
na vykonávanie úradných kontrol 
a jednotnej minimálnej frekvencie týchto 
úradných kontrol týkajúcich sa výroby, 
uvádzania na trh, vstupu do Únie, 
označovania, balenia, prepravy, 
skladovania, paralelného obchodu
a používania prípravkov na ochranu rastlín, 
pričom sa okrem kritérií uvedených 
v článku 8 ods. 1 zohľadní potreba 
zabezpečiť bezpečné a udržateľné 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
a potreba bojovať proti nezákonnému 
obchodu s týmito výrobkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Mario Pirillo
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jednotných špecifických požiadaviek 
na vykonávanie úradných kontrol 
a jednotnej minimálnej frekvencie týchto 
úradných kontrol týkajúcich sa výroby, 
uvádzania na trh, vstupu do Únie, 
označovania, balenia, prepravy, 
skladovania a používania prípravkov na 
ochranu rastlín, pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadní 
potreba zabezpečiť bezpečné a udržateľné 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
a potreba bojovať proti nezákonnému 
obchodu s týmito výrobkami;

b) jednotných špecifických požiadaviek 
na vykonávanie úradných kontrol 
a jednotnej minimálnej frekvencie týchto 
úradných kontrol týkajúcich sa výroby, 
uvádzania na trh, vstupu do Únie, 
označovania, balenia, prepravy, 
skladovania, paralelného obchodu
a používania prípravkov na ochranu rastlín, 
pričom sa okrem kritérií uvedených 
v článku 8 ods. 1 zohľadní potreba 
zabezpečiť bezpečné a udržateľné 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
a potreba bojovať proti nezákonnému 
obchodu s týmito výrobkami;

Or. it

Odôvodnenie

Paralelný obchod je uvedený v článku 68 (Monitorovanie a kontroly) nariadenia (ES) č. 
1107/2009.

Pozmeňujúci návrh 495
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) jednotných špecifických požiadaviek na 
inšpekciu zariadení na aplikáciu 
pesticídov a jednotnej minimálnej 
frekvencie takýchto kontrol;

vypúšťa sa

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) jednotných špecifických požiadaviek na 
inšpekciu zariadení na aplikáciu 
pesticídov a jednotnej minimálnej 
frekvencie takýchto kontrol;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 497
Mario Pirillo

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) jednotlivých osobitných požiadaviek 
súvisiacich s vytváraním registra alebo 
jednotnej databázy informácií o výrobe, 
balení a skladovacích kapacitách;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 498
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prípadov, keď príslušné orgány 
v súvislosti s konkrétnym nedodržiavaním 
majú prijať jedno alebo viaceré opatrenia 
uvedené v článku 135 ods. 2 alebo 
opatrenia doplňujúce opatrenia stanovené 
v uvedenom odseku;

vypúšťa sa
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23 vypúšťa sa

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti s ekologickými 
produktmi a s chránenými označeniami 
pôvodu, chránenými zemepisnými 
označeniami a zaručenými tradičnými 
špecialitami

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j) a k) a opatrení, 
ktoré príslušné orgány prijmú na základe 
týchto úradných kontrol.

2. V delegovaných aktoch uvedených 
v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. j) 
stanovia pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 
a v článku 36 a popri zodpovednostiach 
a úlohách uvedených v článkoch 25, 29, 
30 a 32 pre schválenie delegovaných 
orgánov a dohľad nad nimi;

b) požiadaviek doplňujúcich požiadavky 
uvedené v článku 8 ods. 1 na 
vyhodnotenie rizika a na stanovenie 
frekvencie úradných kontrol 
a v náležitých prípadoch na odoberanie 
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vzoriek, pričom sa zohľadní riziko výskytu 
nedodržiavania;

c) minimálnej frekvencie úradných 
kontrol prevádzkovateľov, ako sa 
vymedzuje v článku 2 písm. d) nariadenia 
Rady (ES) č. 834/2007, a prípadov, keď sú 
určití prevádzkovatelia oslobodení od 
určitých úradných kontrol, a za akých 
podmienok;

d) metód a techník pre úradné kontroly 
doplňujúcich metódy a techniky uvedené 
v článku 13 a článku 33 ods. 1 – 5 a 
špecifických požiadaviek na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na 
zabezpečenie vysledovateľnosti 
ekologických produktov vo všetkých 
stupňoch výroby, prípravy a distribúcie 
a na poskytnutie ubezpečenia, pokiaľ ide 
o dodržiavanie pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j);

e) kritérií doplňujúcich kritériá uvedené 
v článku 135 ods. 1 druhom pododseku 
a článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č.
834/2007, ktoré sa vzťahujú na opatrenia 
prijímané v prípade výskytu 
nedodržiavania, a opatrení doplňujúcich 
opatrenia stanovené v článku 135 ods. 2;

f) požiadaviek doplňujúcich požiadavky 
stanovené v článku 4 ods. 1 písm. f) 
v súvislosti so zariadením a vybavením 
potrebným na vykonávanie úradných 
kontrol a podmienok a povinností 
doplňujúcich podmienky a povinnosti 
uvedené v článkoch 25 – 30 a 32 na 
delegovanie úloh úradných kontrol;

g) ohlasovacích povinností doplňujúcich 
ohlasovacie povinnosti uvedené 
v článkoch 12 a 31 pre príslušné orgány, 
kontrolné orgány pre ekologické produkty 
a delegované orgány zodpovedné za 
úradné kontroly;

h) špecifických kritérií a podmienok na 
spustenie mechanizmov administratívnej 
pomoci stanovenej v hlave IV.
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3. V delegovaných aktoch uvedených 
v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. k) 
stanovia pravidlá týkajúce sa:

a) požiadaviek, metód a techník 
doplňujúcich tie, ktoré sú uvedené 
v článkoch 11 a 13, pre úradné kontroly 
vykonávané na overenie dodržiavania 
špecifikácií výrobkov a požiadaviek na 
označovanie;

b) metód a techník doplňujúce tie, ktoré 
sú uvedené v článku 13, na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na 
zabezpečenie vysledovateľnosti výrobkov, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. k), vo všetkých stupňoch výroby, 
prípravy a distribúcie a na poskytnutie 
ubezpečenia, pokiaľ ide o dodržiavanie 
uvedených pravidiel;

c) špecifických kritérií a špecifického 
obsahu doplňujúcich tie, ktoré sú 
stanovené v článku 108, na vypracovanie 
náležitých častí viacročného národného 
plánu kontroly stanoveného v článku 107 
ods. 1 a špecifického doplňujúceho 
obsahu správy stanovenej v článku 112;

d) špecifických kritérií a podmienok na 
spustenie mechanizmov administratívnej 
pomoci stanovenej v hlave IV;

e) špecifických opatrení doplňujúcich 
opatrenia uvedené v článku 135 ods. 2, 
ktoré sa prijmú v prípade nedodržiavania 
a v prípade závažného alebo opakujúceho 
sa nedodržiavania .

4. Delegované akty uvedené v odsekoch 2 
a 3 v náležitých prípadoch umožňujú 
stanoviť výnimky z ustanovení tohto 
nariadenia, na ktoré sa odkazuje 
v uvedených odsekoch.

Or. es
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Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 23a (nový).

Pozmeňujúci návrh 500
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol na overenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. j) a k) a opatrení, ktoré príslušné 
orgány prijmú na základe týchto úradných 
kontrol.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
legislatívne návrhy týkajúce sa pravidiel 
vykonávania úradných kontrol na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených v článku 
1 ods. 2 písm. k) a opatrení, ktoré príslušné 
orgány prijmú na základe týchto úradných 
kontrol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V delegovaných aktoch uvedených 
v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. j) 
stanovia pravidlá týkajúce sa:

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 27 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 na 
overenie dodržiavania pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j)
a o krokoch prijímaných príslušnými 
orgánmi po takýchto úradných 
kontrolách. V týchto delegovaných aktoch 
sa stanovia pravidlá týkajúce sa:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 502
Mario Pirillo

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V delegovaných aktoch uvedených 
v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. j) 
stanovia pravidlá týkajúce sa:

V delegovaných aktoch uvedených 
v odseku 1 prijatých na implementáciu 
nariadenia (ES) č. 835/2007 sa v súvislosti 
s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 
písm. j) stanovia pravidlá týkajúce sa:

Or. it

Odôvodnenie

Prijatie vykonávacích opatrení v oblasti kontroly ekologickej/biologickej produkcie totiž 
bezprostredne nadväzuje na prijatie vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú pravidiel produkcie, 
označovania a dovozu a ktoré sú v rámci Komisie v kompetencii GR pre poľnohospodárstvo. 

Pozmeňujúci návrh 503
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 
a v článku 36 a popri zodpovednostiach 
a úlohách uvedených v článkoch 25, 29, 30 
a 32 pre schválenie delegovaných orgánov 
a dohľad nad nimi;

a) špecifických zodpovedností a úloh 
prevádzkovateľov, príslušných orgánov, 
delegovaných subjektov na zaistenie 
súladu s ustanoveniami nariadenia (ES) 
č.834/2007, popri zodpovednostiach 
a úlohách stanovených v článkoch 4, 8, 9, 
článku 10 ods. 1, článkoch 11 – 13, článku 
34 ods. 1 a 2 a v článku 36 a popri 
zodpovednostiach a úlohách uvedených 
v článkoch 25, 29, 30 a 32 pre schválenie 
delegovaných orgánov a dohľad nad nimi;

Or. en
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Odôvodnenie

Certifikácia biopoľnohospodárstva je založená na procesnom prístupe. Je potrebné toto 
špecifikum zdôrazniť, aby sa zachoval súčasný systém kontrol bioprodukcie.

Pozmeňujúci návrh 504
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) metód a techník pre úradné kontroly 
doplňujúcich metódy a techniky uvedené 
v článku 13 a článku 33 ods. 1 – 5 a 
špecifických požiadaviek na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na 
zabezpečenie vysledovateľnosti 
ekologických produktov vo všetkých 
stupňoch výroby, prípravy a distribúcie 
a na poskytnutie ubezpečenia, pokiaľ ide 
o dodržiavanie pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j);

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 505
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) ohlasovacích povinností doplňujúcich 
ohlasovacie povinnosti uvedené 
v článkoch 12 a 31 pre príslušné orgány, 
kontrolné orgány pre ekologické produkty 
a delegované orgány zodpovedné za 
úradné kontroly;

vypúšťa sa

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 506
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V delegovaných aktoch uvedených 
v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. k) 
stanovia pravidlá týkajúce sa:

V legislatívnych návrhoch uvedených 
v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. k) 
stanovia pravidlá týkajúce sa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Delegované akty uvedené v odsekoch 2 
a 3 v náležitých prípadoch umožňujú 
stanoviť výnimky z ustanovení tohto 
nariadenia, na ktoré sa odkazuje 
v uvedených odsekoch.

4. Delegované akty uvedené v odseku 2
v náležitých prípadoch umožňujú stanoviť 
výnimky z ustanovení tohto nariadenia, na 
ktoré sa odkazuje v uvedených odsekoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23a
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Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti s ekologickými 
produktmi a s chránenými označeniami 
pôvodu, chránenými zemepisnými 
označeniami a zaručenými tradičnými 
špecialitami

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa pravidiel vykonávania 
úradných kontrol na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j) a k) a opatrení, 
ktoré príslušné orgány prijmú na základe 
týchto úradných kontrol.

2. V delegovaných aktoch uvedených 
v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. j) 
stanovia pravidlá týkajúce sa:

a) kritérií doplňujúcich kritériá uvedené 
v článku 135 ods. 1 druhom pododseku 
a článku 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
834/2007, ktoré sa vzťahujú na opatrenia 
prijímané v prípade výskytu 
nedodržiavania, a opatrení doplňujúcich 
opatrenia stanovené v článku 135 ods. 2;

b) požiadaviek doplňujúcich požiadavky 
stanovené v článku 4 ods. 1 písm. f) 
v súvislosti so zariadením a vybavením 
potrebným na vykonávanie úradných 
kontrol a podmienok a povinností 
doplňujúcich podmienky a povinnosti 
uvedené v článkoch 25 – 30 a 32 na 
delegovanie úloh úradných kontrol;

c) špecifických kritérií a podmienok na 
spustenie mechanizmov administratívnej 
pomoci stanovenej v hlave IV.

3. V súvislosti s pravidlami uvedenými 
v článku 1 ods. 2 písm. j) je Komisia 
splnomocnená stanoviť prostredníctvom 
vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
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článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 
a v článku 36 a popri zodpovednostiach 
a úlohách uvedených v článkoch 25, 29, 
30 a 32 pre schválenie delegovaných 
orgánov a dohľad nad nimi;

b) požiadaviek doplňujúcich požiadavky 
uvedené v článku 8 ods. 1 na 
vyhodnotenie rizika a na stanovenie 
frekvencie úradných kontrol 
a v náležitých prípadoch na odoberanie 
vzoriek, pričom sa zohľadní riziko výskytu 
nedodržiavania;

c) minimálnej frekvencie úradných 
kontrol prevádzkovateľov, ako sa 
vymedzuje v článku 2 písm. d) nariadenia 
Rady (ES) č. 834/2007, a prípadov, keď sú 
určití prevádzkovatelia oslobodení od 
určitých úradných kontrol, a za akých 
podmienok;

d) metód a techník pre úradné kontroly 
doplňujúcich metódy a techniky uvedené 
v článku 13 a článku 33 ods. 1 – 5 a 
špecifických požiadaviek na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na 
zabezpečenie vysledovateľnosti 
ekologických produktov vo všetkých 
stupňoch výroby, prípravy a distribúcie 
a na poskytnutie ubezpečenia, pokiaľ ide 
o dodržiavanie pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j);

e) ohlasovacích povinností doplňujúcich 
ohlasovacie povinnosti uvedené 
v článkoch 12 a 31 pre príslušné orgány, 
kontrolné orgány pre ekologické produkty 
a delegované orgány zodpovedné za 
úradné kontroly;

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
osobitnom výbore zriadenom podľa 
článku 37 nariadenia Rady (ES) 
č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej 
výrobe a označovaní ekologických 
produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(EHS) č. 2092/91.

4. V delegovaných aktoch uvedených 
v odseku 1 sa v súvislosti s pravidlami 
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uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. k) 
stanovia pravidlá týkajúce sa:

a) špecifických kritérií a podmienok na 
spustenie mechanizmov administratívnej 
pomoci stanovenej v hlave IV;

b) špecifických opatrení doplňujúcich 
opatrenia uvedené v článku 135 ods. 2, 
ktoré sa prijmú v prípade nedodržiavania 
a v prípade závažného alebo opakujúceho 
sa nedodržiavania.

5. V súvislosti s pravidlami uvedenými 
v článku 1 ods. 2 písm. k) je Komisia 
splnomocnená stanoviť prostredníctvom 
vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa:

a) požiadaviek, metód a techník 
doplňujúcich tie, ktoré sú uvedené 
v článkoch 11 a 13, pre úradné kontroly 
vykonávané na overenie dodržiavania 
špecifikácií výrobkov a požiadaviek na 
označovanie;

b) metód a techník doplňujúce tie, ktoré 
sú uvedené v článku 13, na vykonávanie 
úradných kontrol zameraných na 
zabezpečenie vysledovateľnosti výrobkov, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. k), vo všetkých stupňoch výroby, 
prípravy a distribúcie a na poskytnutie 
ubezpečenia, pokiaľ ide o dodržiavanie 
uvedených pravidiel;

c) špecifických kritérií a špecifického 
obsahu doplňujúcich tie, ktoré sú 
stanovené v článku 108, na vypracovanie 
náležitých častí viacročného národného 
plánu kontroly stanoveného v článku 107 
ods. 1 a špecifického doplňujúceho 
obsahu správy stanovenej v článku 112;

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
osobitnom výbore zriadenom podľa 
článku 57 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 
z 21. novembra 2012 o systémoch kvality 
pre poľnohospodárske výrobky 
a potraviny, článku 195 nariadenia Rady 
(ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 
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o vytvorení spoločnej organizácie 
poľnohospodárskych trhov a o osobitných 
ustanoveniach pre určité 
poľnohospodárske výrobky, a článku 25 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 
2008 o definovaní, popise, prezentácii, 
označovaní a ochrane zemepisných 
označení liehovín a o zrušení nariadenia 
Rady (EHS) č. 1576/89 o ekologickej 
výrobe a označovaní ekologických 
produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(EHS) č. 2092/91.

Or. es

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza článok 23. navrhuje sa iné, jasnejšie členenie. 
Predovšetkým špecifické pravidlá pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné 
označenia, označenia zaručenej tradičnej špeciality a ekologické produkty je nutné na celom 
území EÚ uplatňovať jednotným spôsobom, pretože sa kvôli svojej osobitnej povahe vždy 
prijímajú v regulačnom výbore.

Pozmeňujúci návrh 509
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139
týkajúce sa špecifických pravidiel na 
vykonávanie úradných kontrol určitých 
kategórií potravín alebo krmív na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených v článku 
1 ods. 2 písm. a) – e) a opatrení, ktoré 
príslušné orgány prijmú na základe týchto 
úradných kontrol. Tieto delegované akty sú 
zamerané na nové zistené riziká, ktoré 
môžu vyplývať z potravín alebo krmív, pre 
zdravie ľudí alebo zvierat alebo, pokiaľ ide 

Komisia je splnomocnená prijímať 
legislatívne návrhy týkajúce sa 
špecifických pravidiel na vykonávanie 
úradných kontrol určitých kategórií 
potravín alebo krmív na overenie 
dodržiavania pravidiel uvedených v článku 
1 ods. 2 písm. a) – e) a opatrení, ktoré 
príslušné orgány prijmú na základe týchto 
úradných kontrol. Tieto legislatívne 
návrhy sú zamerané na nové zistené riziká, 
ktoré môžu vyplývať z potravín alebo 
krmív, pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo, 
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o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre 
životné prostredie alebo na akékoľvek 
takéto riziká, ktoré vyplývajú z nových 
modelov výroby alebo konzumácie 
potravín alebo krmív alebo ktoré nie je 
možné účinne riešiť pri neexistujúcich 
spoločných špecifikáciách pre úradné 
kontroly a pre opatrenia, ktoré majú 
príslušné orgány prijať na základe 
úradných kontrol, a stanovia sa v nich 
pravidlá týkajúce sa:

pokiaľ ide o GMO a prípravky na ochranu 
rastlín, pre životné prostredie alebo na 
akékoľvek takéto riziká, ktoré vyplývajú 
z nových modelov výroby alebo 
konzumácie potravín alebo krmív alebo 
ktoré nie je možné účinne riešiť pri 
neexistujúcich spoločných špecifikáciách 
pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré 
majú príslušné orgány prijať na základe 
úradných kontrol, a stanovia sa v nich 
pravidlá týkajúce sa:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) špecifických zodpovedností a úloh 
príslušných orgánov popri 
zodpovednostiach a úlohách stanovených 
v článkoch 4, 8, 9, článku 10 ods. 1, 
článkoch 11 – 13, článku 34 ods. 1 a 2 a v 
článku 36;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol a jednotnej 
minimálnej frekvencie týchto úradných 
kontrol, pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia 

b) jednotných špecifických požiadaviek na 
vykonávanie úradných kontrol a jednotnej 
minimálnej frekvencie týchto úradných 
kontrol, pričom sa okrem kritérií 
uvedených v článku 8 ods. 1 zohľadnia 
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špecifické nebezpečenstvá a riziká, ktoré 
existujú v súvislosti s každou kategóriou 
potravín a krmív a rôznymi procesmi, ktoré 
podstupujú;

špecifické riziká, ktoré existujú v súvislosti 
s každou kategóriou potravín a krmív 
a rôznymi procesmi, ktoré podstupujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a

Špecifické pravidlá pre úradné kontroly a 
pre opatrenia, ktoré príslušné orgány 
prijmú v súvislosti s materiálmi 
a predmetmi určenými na styk s 
potravinami

Komisia môže prijať vykonávacie akty 
týkajúce sa jednotného uplatňovania 
pravidiel pre úradné kontroly a opatrení, 
ktoré príslušné orgány prijmú v súvislosti
s materiálmi a predmetmi určenými na 
styk s potravinami. Tieto vykonávacie akty 
sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 141 ods. 2.

Or. es

Odôvodnenie

Do rozsahu pôsobnosti nariadenia patria aj materiály a predmety určené na styk 
s potravinami, preto by malo obsahovať článok, ktorý pre túto oblasť stanoví špecifické 
pravidlá.

Pozmeňujúci návrh 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu delegovať 
špecifické úlohy úradných kontrol 
jednému alebo viacerým delegovaným 
orgánom alebo fyzickým osobám v súlade 
s podmienkami stanovenými v článkoch 
26 a 27.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 514
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu delegovať 
špecifické úlohy úradných kontrol jednému 
alebo viacerým delegovaným orgánom 
alebo fyzickým osobám v súlade 
s podmienkami stanovenými v článkoch 26 
a 27.

1. Príslušné orgány môžu delegovať 
špecifické úlohy úradných kontrol jednému 
alebo viacerým delegovaným orgánom 
alebo fyzickým osobám v súlade 
s podmienkami stanovenými v článkoch 26 
a 27. Môžu dočasne delegovať úlohy 
úradných kontrol jednému alebo viacerým 
delegovaným orgánom, ktoré 
nezodpovedajú článku 26 ods. 1 písm. b) 
bod iv), a to na obdobie jedného roka, 
ktoré možno raz obnoviť, aby umožnili 
hodnotenie potrebné na akreditáciu týchto 
delegovaných orgánov alebo s cieľom 
čeliť naliehavej situácii alebo novému 
riziku pre zdravie ľudí, zdravie zvierat, 
zdravie rastlín, dobré životné podmienky 
zvierat alebo, v prípade GMO 
a fytofarmaceutických produktov, pre 
životné prostredie.

Or. fr
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Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo možné určiť delegované orgány dočasne s cieľom umožniť hodnotenie 
zo strany vnútroštátneho akreditačného orgánu počas fungovania delegovaných orgánov 
a tým zaistiť právnu platnosť ich krokov, alebo s cieľom reagovať na naliehavé situácie 
napríklad v oblasti zdravia zvierat či zdravia rastlín.

Pozmeňujúci návrh 515
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány môžu delegovať 
špecifické úlohy úradných kontrol jednému 
alebo viacerým delegovaným orgánom 
alebo fyzickým osobám v súlade 
s podmienkami stanovenými v článkoch 26 
a 27.

1. Príslušné orgány môžu delegovať 
špecifické úlohy úradných kontrol jednému 
alebo viacerým delegovaným orgánom 
alebo fyzickým osobám v súlade 
s podmienkami stanovenými v článkoch 26 
a 27. Príslušné orgány nesmú delegovať 
špecifické úlohy úradných kontrol na 
fyzické osoby, pokiaľ ide o úradné 
kontroly uskutočňované v záujme 
overenia dodržiavania pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j).

Or. en

Odôvodnenie

Certifikácia biopoľnohospodárstva je založená na procesnom prístupe. Je potrebné toto 
špecifikum zdôrazniť, aby sa zachoval súčasný systém kontrol bioprodukcie.

Pozmeňujúci návrh 516
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány nedelegujú 
rozhodnutie týkajúce sa opatrení 

vypúšťa sa
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stanovených v článku 135 ods. 1 písm. b) 
a v článku 135 ods. 2 a 3.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na 
opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade 
s článkom 135 alebo s pravidlami 
stanovenými v článku 23 ods. 2 písm. e),
na základe úradných kontrol 
vykonávaných na overenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. j).

Or. fr

Odôvodnenie

Delegované orgány musia mať možnosť prijímať rozhodnutia po zistení nesúladu, s cieľom 
požiadať prevádzkovateľa o nápravu situácie alebo s cieľom uskutočniť naliehavo potrebné 
opatrenia na ochranu verejného zdravia, napríklad dočasné zabavenie potravín nebezpečných 
pre zdravie, rastlín alebo zvierat postihnutých chorobou. Je vecou príslušného orgánu, aby 
určil povahu a rozsah pôsobnosti týchto rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh 517
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány nedelegujú rozhodnutie 
týkajúce sa opatrení stanovených v článku 
135 ods. 1 písm. b) a v článku 135 ods. 2 
a 3.

Príslušné orgány nedelegujú rozhodnutie 
týkajúce sa opatrení stanovených v článku 
135 ods. 1 písm. b) a v článku 135 ods. 2 
a 3. Úlohy, ktoré sa týkajú zvierat 
a produktov živočíšneho pôvodu, sa 
taktiež nedelegujú, ale vždy ich vykonáva 
úradný veterinárny lekár.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Corinne Lepage
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Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa neuplatňuje na 
opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade 
s článkom 135 alebo s pravidlami 
stanovenými v článku 23 ods. 2 písm. e), 
na základe úradných kontrol 
vykonávaných na overenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. j).

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Certifikácia biopoľnohospodárstva je založená na procesnom prístupe. Je potrebné toto 
špecifikum zdôrazniť, aby sa zachoval súčasný systém kontrol bioprodukcie.

Pozmeňujúci návrh 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa neuplatňuje na opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 
135 alebo s pravidlami stanovenými 
v článku 23 ods. 2 písm. e), na základe 
úradných kontrol vykonávaných na 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j).

Prvý pododsek sa neuplatňuje na opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 
135 alebo s pravidlami stanovenými 
v článku 23 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. 
b), na základe úradných kontrol 
vykonávaných na overenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. j) a k).

Or. es

Odôvodnenie

V druhom odseku tohto článku sa uvádza, že v oblasti biopoľnohospodárstva môžu príslušné 
orgány delegovať špecifické úlohy úradnej kontroly v súvislosti s opatreniami prijímanými 
v prípade nesúladu. Nie je preto jasné, prečo by nemalo byť možné, aby sa tá istá referenčná 
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norma pre delegovanie (EN ISO 17065) používala aj v prípade chránených označení pôvodu, 
chránených zemepisných označení a označení zaručenej tradičnej špeciality. Žiadame preto 
vloženie tejto normy.

Pozmeňujúci návrh 520
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa neuplatňuje na opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 
135 alebo s pravidlami stanovenými 
v článku 23 ods. 2 písm. e), na základe 
úradných kontrol vykonávaných na 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j).

Prvý pododsek sa neuplatňuje na opatrenia, 
ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 
135 alebo s pravidlami stanovenými 
v článku 23 ods. 2 písm. e), na základe 
úradných kontrol vykonávaných na 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j) a k). 

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 521
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
na stanovenie špecifických úloh úradných 
kontrol, ktoré sa nemôžu delegovať 
s cieľom zachovať nezávislosť alebo 
základné funkcie príslušných orgánov.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Možnosť delegovať úlohy na iné orgány a fyzické osoby je základným prvkom nariadenia 
a nesmie byť možné meniť ju delegovaným aktom, ale môže ju zmeniť len zákonodarca 



PE526.077v01-00 50/110 AM\1013305SK.doc

SK

v základnom akte.

Pozmeňujúci návrh 522
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 na 
stanovenie špecifických úloh úradných 
kontrol, ktoré sa nemôžu delegovať 
s cieľom zachovať nezávislosť alebo 
základné funkcie príslušných orgánov.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 na 
stanovenie špecifických úloh úradných 
kontrol, ktoré sa môžu a nemôžu delegovať 
s cieľom zachovať nezávislosť alebo 
základné funkcie príslušných orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie prevzaté z nariadenia 882/2004. Mali by byť možné aj pozitívne zoznamy.

Pozmeňujúci návrh 523
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď príslušné orgány delegujú 
špecifické úlohy úradných kontrol na 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j) na jeden alebo 
viaceré delegované orgány, pridelia 
každému delegovanému orgánu číselný 
kód a vymenujú orgány zodpovedné za ich 
schválenie a dohľad nad nimi.

4. Keď príslušné orgány delegujú 
špecifické úlohy úradných kontrol na 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j) a k) na jeden 
alebo viaceré delegované orgány, pridelia 
každému delegovanému orgánu číselný 
kód a vymenujú orgány zodpovedné za ich 
schválenie a dohľad nad nimi.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď príslušné orgány delegujú 
špecifické úlohy úradných kontrol na 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j) na jeden alebo 
viaceré delegované orgány, pridelia 
každému delegovanému orgánu číselný 
kód a vymenujú orgány zodpovedné za ich 
schválenie a dohľad nad nimi.

4. Keď príslušné orgány delegujú 
špecifické úlohy úradných kontrol na 
overenie dodržiavania pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 písm. j) a k) na jeden 
alebo viaceré delegované orgány, pridelia 
každému delegovanému orgánu číselný 
kód a vymenujú orgány zodpovedné za ich 
schválenie a dohľad nad nimi.

Or. es

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo sa táto možnosť týka len biopoľnohospodárstva a nevzťahuje sa aj na 
ďalšie produkty s označením akosti. Požaduje sa preto ich začlenenie.

Pozmeňujúci návrh 525
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno a – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) doby platnosti delegovania 
príslušných úloh;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 526
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) je nestranný a bez konfliktov záujmov, 
pokiaľ ide o vykonávanie špecifických 
úloh úradných kontrol, na plnenie ktorých 
ho delegovali;

iii) je nestranný, nezávislý, nie je priamo 
ani nepriamo zamestnávaný 
prevádzkovateľom, voči ktorému 
vykonáva kontrolné činnosti, a je aj 
v iných smeroch bez konfliktov záujmov, 
pokiaľ ide o vykonávanie špecifických 
úloh úradných kontrol, na plnenie ktorých 
ho delegovali;

Or. en

Odôvodnenie

Nezávislosť delegovaných orgánov od prevádzkovateľov je kľúčová a v texte by sa mala 
zdôrazniť.

Pozmeňujúci návrh 527
Glenis Willmott

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) je nestranný a bez konfliktov záujmov, 
pokiaľ ide o vykonávanie špecifických 
úloh úradných kontrol, na plnenie ktorých 
ho delegovali;

iii) je nezávislý a bez konfliktov záujmov, 
pokiaľ ide o vykonávanie špecifických 
úloh úradných kontrol, na plnenie ktorých 
ho delegovali;

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo akémukoľvek konfliktu záujmov musia byť delegované orgány úplne 
nezávislé od prevádzkovateľom, voči ktorým vykonávajú úradné kontroly alebo iné úradné 
činnosti; slovo „nezávislý“ je v tomto smere omnoho jednoznačnejšie než slovo „nestranný“.

Pozmeňujúci návrh 528
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) je nestranný a bez konfliktov záujmov, 
pokiaľ ide o vykonávanie špecifických 
úloh úradných kontrol, na plnenie ktorých 
ho delegovali;

iii) je nezávislý, nestranný a bez konfliktov 
záujmov, pokiaľ ide o vykonávanie 
špecifických úloh úradných kontrol, na 
plnenie ktorých ho delegovali;

(PN sa uplatňuje v celom texte. Prispôsobiť 
by sa mali aj odôvodnenia.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) vyžaduje, aby jeho pracovníci nešírili 
informácie získané pri výkonu ich funkcií 
v súvislosti s úradnými kontrolami a 
inými úradnými činnosťami, ktoré svojou 
podstatou podliehajú služobnému 
tajomstvu.

Or. es

Odôvodnenie

Je dôležité, aby nariadenie obsahovalo aj povinnosť delegovaných orgánov zachovávať 
dôvernosť, ktorá sa ukladá aj pracovníkom príslušných orgánov, ktorí sa podieľajú na 
úradných kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 530
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podľa potreby organizujú audity alebo 
inšpekcie týchto orgánov alebo osôb;

a) organizujú pravidelné a neohlásené 
audity alebo inšpekcie týchto orgánov 
alebo osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531
Martin Kastler

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podľa potreby organizujú audity alebo 
inšpekcie týchto orgánov alebo osôb;

a) organizujú audity alebo inšpekcie týchto 
orgánov alebo osôb;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 532
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno b – bod ii – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) bolo preukázané narušenie nezávislosti 
alebo nestrannosti delegovaného orgánu 
alebo fyzickej osoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Martin Kastler
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Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podľa potreby organizujú audity alebo 
inšpekcie týchto orgánov alebo osôb;

a) organizujú audity alebo inšpekcie týchto 
orgánov alebo osôb;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 534
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Metódy používané na odoberanie 
vzoriek a na laboratórne analýzy, testy 
a diagnostiky počas úradných kontrol 
a iných úradných činností sú v súlade 
s pravidlami Únie, v ktorých sa stanovujú 
tieto metódy alebo kritériá výkonnosti pre 
tieto metódy.

1. Metódy používané na odoberanie 
vzoriek a na testy počas úradných kontrol 
a iných úradných činností sú v súlade 
s pravidlami Únie, v ktorých sa stanovujú 
tieto metódy alebo kritériá výkonnosti pre 
tieto metódy.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Metódy používané na odoberanie 
vzoriek a na laboratórne analýzy, testy 
a diagnostiky počas úradných kontrol 
a iných úradných činností sú v súlade 
s pravidlami Únie, v ktorých sa stanovujú 
tieto metódy alebo kritériá výkonnosti pre 
tieto metódy.

1. Metódy používané na odoberanie 
vzoriek a na laboratórne analýzy, testy 
a diagnostiky počas úradných kontrol sú 
v súlade s pravidlami Únie, v ktorých sa 
stanovujú tieto metódy alebo kritériá 
výkonnosti pre tieto metódy.
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Or. es

Odôvodnenie

Vypustenie v záujme súladu s vypustením navrhovaným v článku 1.

Pozmeňujúci návrh 536
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené 
v odseku 1, úradné laboratóriá používajú 
pre svoje špecifické analytické, testovacie 
a diagnostické potreby najmodernejšie
metódy, pričom zohľadnia:

Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené 
v odseku 1, úradné laboratóriá používajú 
pre svoje špecifické analytické, testovacie 
a diagnostické potreby najrelevantnejšie
metódy vhodné na daný účel, pričom 
zohľadnia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené 
v odseku 1, úradné laboratóriá používajú
pre svoje špecifické analytické, testovacie 
a diagnostické potreby najmodernejšie 
metódy, pričom zohľadnia:

Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené 
v odseku 1, úradné laboratóriá pre svoje 
špecifické analytické, testovacie 
a diagnostické potreby prednostne 
používajú najmodernejšie metódy, pričom 
zohľadnia:

Or. es

Odôvodnenie

Používanie týchto metód by malo byť preferované, nie povinné.
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Pozmeňujúci návrh 538
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) najnovšie dostupné metódy, ktoré sú 
v súlade s príslušnými medzinárodne 
uznanými pravidlami alebo protokolmi 
vrátane tých, ktoré prijal Európsky výbor 
pre normalizáciu (CEN); alebo 

a) najrelevantnejšie overené metódy, ktoré 
sú v súlade s medzinárodne uznanými 
vedeckými pravidlami alebo protokolmi, 
okrem prípadu, ak by boli neúčinné alebo 
nevhodné so zreteľom na sledovaný 
legitímny cieľ. Najrelevantnejšie overené 
metódy zahŕňajú napríklad:

i) tie, ktoré prijal Európsky výbor pre 
normalizáciu (CEN) alebo Medzinárodná 
organizácia pre normalizáciu (ISO); alebo 

ii) tie, ktoré sú dohodnuté vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch; 
alebo

iii) tie, ktoré vytvorili alebo odporúčajú 
referenčné laboratóriá EÚ; alebo

iv) tie, ktoré vytvorili alebo odporúčajú 
národné referenčné laboratóriá. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak neexistujú pravidlá alebo protokoly
uvedené v písmene a), relevantné metódy, 
ktoré vyvinuli alebo vypracovali 
referenčné laboratóriá Európskej únie 
a potvrdili ich v súlade s medzinárodne 
prijatými vedeckými protokolmi; alebo

b) ak neexistujú metódy uvedené 
v písmene a), iné primerané metódy 
vhodné na zamýšľaný účel alebo 
vypracované a potvrdené v súlade 
s medzinárodne uznávanými vedeckými 
protokolmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) ak neexistujú pravidlá alebo protokoly 
uvedené v písmene a) a metódy uvedené 
v písmene b), metódy, ktoré sú v súlade 
s príslušnými pravidlami stanovenými na 
vnútroštátnej úrovni; alebo

c) ak neexistujú metódy uvedené 
v písmenách a) a b), metódy potvrdené 
jediným laboratóriom, ktoré boli 
vytvorené v súlade s medzinárodne 
prijímanými vedeckými protokolmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) ak neexistujú pravidlá alebo protokoly 
uvedené v písmene a), metódy uvedené 
v písmene b) a vnútroštátne pravidlá 
uvedené v písmene c), relevantné metódy 
vyvinuté alebo odporúčané národnými 
referenčnými laboratóriami a potvrdené 
v súlade s medzinárodne prijatými 
vedeckými protokolmi; alebo

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ak neexistujú pravidlá alebo protokoly 
uvedené v písmene a), metódy uvedené 
v písmene b), vnútroštátne pravidlá 
uvedené v písmene c) a metódy uvedené 
v písmene d), relevantné metódy 
potvrdené v súlade s medzinárodne 
prijatými vedeckými protokolmi.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené 
v odseku 1, môžu sa v rámci preverovania, 
cieleného preverovania a iných úradných 
činností použiť metódy uvedené v odseku 
2.

3. Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené 
v odseku 1, môžu sa v procese výberu 
vzoriek na základe selektívneho 
monitorovania a dozoru použiť metódy 
uvedené v odseku 2.

Or. es

Odôvodnenie

Toto vypustenie je potrebné na zaistenie súladu s článkom 1 a s navrhovanou zmenou, ktorá 
sa týka vymedzenia pojmu „preverovanie“ vo vymedzeniach pojmov (pozri pozmeňujúci 
návrh k vymedzeniu č. 41).

Pozmeňujúci návrh 544
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sú naliehavo nutné laboratórne 4. Ak sú naliehavo nutné laboratórne 
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analýzy, testy alebo diagnostiky 
a neexistujú žiadne z metód uvedených 
v odsekoch 1 a 2, relevantné národné 
referenčné laboratórium alebo, ak 
neexistuje takéto národné referenčné 
laboratórium, akékoľvek iné laboratórium 
vymenované v súlade s článkom 36 ods. 1 
môže používať metódy iné, než sú metódy 
uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, až 
do potvrdenia náležitej metódy v súlade 
s medzinárodne prijatými vedeckými 
protokolmi.

analýzy, testy alebo diagnostiky, vo 
výnimočných prípadoch aj kvôli vzniku 
naliehavej situácie, a neexistujú žiadne 
z metód uvedených v odsekoch 1 a 2, 
relevantné národné referenčné 
laboratórium alebo, ak neexistuje takéto 
národné referenčné laboratórium, 
akékoľvek iné laboratórium vymenované 
v súlade s článkom 36 ods. 1 môže 
používať metódy iné, než sú metódy 
uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, až 
do potvrdenia náležitej metódy v súlade 
s medzinárodne prijatými vedeckými 
protokolmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Marusya Lyubcheva

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Vzorky sa odoberajú, manipuluje sa 
s nimi a označujú sa tak, aby bola zaručená 
ich právna, vedecká a technická platnosť.

6. Vzorky sa odoberajú, manipuluje sa 
s nimi v súlade s normami pre analýzu 
príslušných výrobkov a označujú sa tak, 
aby bola zaručená ich právna, vedecká 
a technická platnosť.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Vzorky sa odoberajú, manipuluje sa 
s nimi a označujú sa tak, aby bola zaručená 
ich právna, vedecká a technická platnosť.

6. Vzorky sa odoberajú, manipuluje sa 
s nimi a označujú sa tak, aby bola zaručená 
ich právna, vedecká a technická platnosť. 
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Musí byť k dispozícii dostatočné množstvo 
odobraných vzoriek na to, aby bolo možné 
vypracovať stanovisko druhého znalca. 
Výrobcu krmív alebo potravín musí 
príslušný orgán bezodkladne informovať 
o tom, kedy bola vzorka odobraná, 
a o tom, že zostalo dostatočné množstvo 
pre stanovisko druhého znalca.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 547
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Pokiaľ ide o GMO, je nutné vytvoriť 
a povinne zaviesť metódy zamerané na:

- určenie a sledovanie transformačných 
udalostí na trhu;

- poskytovanie údajov o rezíduách
vyplývajúcich z ošetrovania doplnkovými 
herbicídmi;

- poskytovanie údajov o prejavoch 
a obsahu komponentov, ako sú prejavy 
Ďalších bielkovín v rastlinách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 6 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Pokiaľ ide o produkty živočíšneho 
pôvodu, je nutné vytvoriť a povinne 
zaviesť metódy zamerané na zisťovanie 
a sledovanie chovného materiálu 
z klonovaných zvierat a potomkov 
klonovaných zvierat, ako aj produktov 
z nich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 7 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odsek 1 sa neuplatňuje so zreteľom na 
pravidlá pre oblasti uvedené v článku 2 
ods. 1 písm. g) a h).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo 
tovar v rámci úradných kontrol podliehajú 
odoberaniu vzoriek, analýze, testovaniu 
alebo diagnostike, mali právo požiadať 
o druhé stanovisko znalca.

Príslušné orgány zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo 
tovar v rámci úradných kontrol podliehajú 
odoberaniu vzoriek, analýze, testovaniu 
alebo diagnostike, mali právo požiadať 
o druhé stanovisko znalca, ak je to vecne 
odôvodnené a technicky možné.
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Or. de

Odôvodnenie

Požadovať druhé stanovisko znalca by v niektorých prípadoch bolo neprimerané, prípadne by 
mohlo byť jeho vypracovanie z technického hľadiska ťažko uskutočniteľné (napr. cudzorodá 
častica vo vzorkách).

Pozmeňujúci návrh 551
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo 
tovar v rámci úradných kontrol podliehajú 
odoberaniu vzoriek, analýze, testovaniu 
alebo diagnostike, mali právo požiadať 
o druhé stanovisko znalca.

Príslušné orgány zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia, ktorých zvieratá alebo 
tovar v rámci úradných kontrol podliehajú 
odoberaniu vzoriek, analýze, testovaniu 
alebo diagnostike, mali právo požiadať 
o druhé stanovisko znalca. Náklady na 
vypracovanie tohto stanoviska hradí 
podnik, ktorý o toto stanovisko požiadal.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 552
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) oprávňuje prevádzkovateľa vždy 
požiadať o dokladové preskúmanie 
odobratia vzoriek, analýzy, testu alebo 
diagnostiky iným znalcom;

a) oprávňuje prevádzkovateľa vždy 
požiadať o dokladové preskúmanie 
odobratia vzoriek, analýzy, testu alebo 
diagnostiky iným znalcom, ktorého určí 
referenčné laboratórium alebo, ak to nie 
je možné, iné úradné, prinajmenšom však 
rovnocenné laboratórium;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 553
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

keď to je relevantné a technicky možné, 
najmä so zreteľom na prevalenciu a 
rozšírenie nebezpečenstva v zvieratách 
alebo tovare, na kazovosť vzoriek alebo 
tovaru a na množstvo dostupného 
substrátu, oprávňuje prevádzkovateľa 
požadovať:

keď to je relevantné a technicky možné, 
najmä so zreteľom na prevalenciu a 
rozšírenie nebezpečenstva v zvieratách 
alebo tovare, na kazovosť vzoriek alebo 
tovaru a na množstvo dostupného 
substrátu, oprávňuje prevádzkovateľa 
požadovať a príslušné orgány zaistiť:

Or. de

Odôvodnenie

Musí byť jednoznačné, že žiadosť podniku nemôže príslušný orgán bez odôvodnenia odložiť. 

Pozmeňujúci návrh 554
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. So vzorkami sa manipuluje a označujú 
sa tak, aby sa zaručila ich právna, 
vedecká a technická platnosť. 

Or. de

Odôvodnenie

Aby sa zachovala ich platnosť, musí sa zaistiť, aby sa so vzorkami vždy manipulovalo riadne.
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Pozmeňujúci návrh 555
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Žiadosť prevádzkovateľa o druhé 
stanovisko znalca v súlade s odsekom 1 
neovplyvní povinnosť príslušných orgánov 
prijať rýchle opatrenie na odstránenie alebo 
zamedzenie šírenia rizík pre zdravie ľudí, 
zvierat a rastlín, pre dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, 
pre životné prostredie v súlade 
s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 
a s týmto nariadením.

2. Žiadosť prevádzkovateľa o druhé 
stanovisko znalca v súlade s odsekom 1 
neovplyvní povinnosť príslušných orgánov 
prijať rýchle opatrenie na odstránenie alebo 
zamedzenie šírenia rizík pre zdravie ľudí a
zvierat, pre dobré životné podmienky 
zvierat alebo pre životné prostredie 
v súlade s pravidlami uvedenými v článku 
1 ods. 2 a s týmto nariadením.

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje 
v celom texte. Prispôsobiť by sa mali aj 
odôvodnenia.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Christel Schaldemose

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť postupy na 
jednotné uplatňovanie pravidiel 
stanovených v odseku 1 a na predkladanie 
a spracovanie žiadostí o druhé stanovisko 
znalca. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 557
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť postupy na 
jednotné uplatňovanie pravidiel 
stanovených v odseku 1 a na predkladanie 
a spracovanie žiadostí o druhé stanovisko 
znalca. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Právne predpisy, ktorými sa zavádzajú pravidlá na zaistenie jednotného uplatňovania 
pravidiel v oblasti doplnkového stanoviska znalca, sú zbytočné; práva v oblasti opravných 
prostriedkov by mali byť na úvahe členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 558
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade zvierat a tovaru ponúkaného 
na predaj prostredníctvom komunikácie na 
diaľku sa môžu vzorky objednané 
príslušnými orgánmi od prevádzkovateľov 
bez toho, aby sa tieto príslušné orgány 
identifikovali, použiť na účely úradnej 
kontroly.

1. V prípade zvierat a tovaru ponúkaného 
na predaj prostredníctvom komunikácie na 
diaľku sa môžu vzorky objednané 
príslušnými orgánmi od prevádzkovateľov
použiť na účely úradnej kontroly.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 559
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) je nestranné a bez konfliktu záujmov, 
pokiaľ ide o vykonávanie jeho úloh ako 
úradné laboratórium;

c) je nezávislé, nestranné a bez konfliktu 
záujmov, pokiaľ ide o vykonávanie jeho 
úloh ako úradné laboratórium;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) môže obsahovať jednu alebo viaceré 
metódy laboratórnej analýzy, testovania 
alebo diagnostiky alebo skupiny metód;

b) môže obsahovať jednu alebo viaceré 
metódy laboratórnej analýzy, testovania 
alebo diagnostiky alebo skupiny metód; 
namiesto vymedzenia podľa konkrétnych 
skúšok alebo skupiny metód možno 
uplatniť aj všeobecné vymedzenie podľa 
analytických techník;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak nemá žiadne úradné laboratórium Ak nemá žiadne úradné laboratórium 
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vymenované v Únii v súlade s odsekom 1 
odborné poznatky, vybavenie, 
infraštruktúru a personál potrebné na 
vykonávanie nových alebo mimoriadne 
nezvyčajných laboratórnych analýz, testov 
alebo diagnostík, príslušné orgány môžu 
požiadať laboratórium alebo diagnostické 
stredisko, ktoré nespĺňa jednu alebo 
viaceré požiadavky odsekov 3 a 4 tohto 
článku, aby vykonalo uvedené analýzy, 
testy alebo diagnostiky.

vymenované v Únii v súlade s odsekom 1 
odborné poznatky, vybavenie, 
infraštruktúru a personál potrebné na 
vykonávanie nových alebo mimoriadne 
nezvyčajných laboratórnych analýz, testov 
alebo diagnostík, príslušné orgány môžu 
požiadať laboratórium, diagnostické 
stredisko, univerzitu, výskumný ústav 
alebo podobné inštitúcie, ktoré nespĺňajú
jednu alebo viaceré požiadavky odsekov 3 
a 4 tohto článku, aby vykonali uvedené 
analýzy, testy alebo diagnostiky.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak príslušný orgán určí na vykonanie 
laboratórnej analýzy, testu alebo 
diagnostiky vzoriek odobraných pri 
úradných kontrolách súkromné 
laboratórium, toto určenie sa nepovažuje 
za delegovanie úloh a preto nemusí byť 
v súlade s ustanoveniami kapitoly III tejto 
hlavy.

Or. es

Odôvodnenie

Uskutočňovanie analýz, testov a diagnostiky súkromnými laboratóriami sa nepovažuje za 
delegovanie úloh, pretože predstavuje len časť jedného úkonu v rámci úradnej kontroly, 
konkrétne jednu zo znaleckých skúšok, a preto ho nemožno samotné klasifikovať ako úradnú 
kontrolu.

Pozmeňujúci návrh 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. Národné referenčné laboratóriá môžu 
plniť úlohy úradného laboratória aj vtedy, 
ak na to nie sú určené príslušnými 
orgánmi.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 564
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Úradné laboratóriá verejnosti 
sprístupnia zoznam metód používaných na 
analýzy, testy alebo diagnostiky 
vykonávané v rámci úradných kontrol 
alebo iných úradných činností.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Výsledky úradných kontrol síce možno sprístupňovať verejnosti, nemalo by však byť povinné 
zverejňovať postup ich vykonávania. Takto rozsiahla povinnosť by neprijateľným spôsobom 
zvýšila záťaž úradných laboratórií.

Pozmeňujúci návrh 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 a (nový)



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

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak príslušný orgán v rámci svojej 
právomoci neuskutočňuje testy, analýzy či 
diagnostiku a poverí úradné 
laboratórium, ktoré už poveril iný 
príslušný orgán uskutočňovaním 
rovnakého druhu testov, analýz či 
diagnostiky, nie je povinný organizovať 
audity či inšpekcie.

Or. es

Odôvodnenie

Súčasné nariadenie 882/04 túto povinnosť neobsahuje. V oblasti biopoľnohospodárstva 
neexistujú špecifické testy či analýzy, menia sa len napr. hraničné hodnoty alebo 
neprítomnosť niektorých látok. Preto sa domnievame, že ak by v prípade rovnakého testu, 
v prípade ktorého existuje povinnosť akreditácie, museli rôzne príslušné orgány uskutočňovať 
niekoľko auditov rovnakého laboratória, išlo by o plytvanie silami aj finančnými 
prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh 566
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dosahuje horšie výsledky 
v medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach uvedených v článku 37 ods. 2.

c) dosahuje neuspokojivé výsledky
v posudzovaní vhodnosti alebo
v medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach uvedených v článku 37 ods. 2.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 567
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2 – písmeno c – písmeno c a (nové)



AM\1013305SK.doc 71/110 PE526.077v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) členský štát môže na účely vykonania 
týchto úloh podľa odseku 1 určiť národné 
referenčné laboratórium.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 568
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány môžu odchylne od článku 
36 ods. 4 písm. e) vymenovať tieto 
laboratóriá ako úradné laboratóriá bez 
ohľadu na to, či spĺňajú podmienky 
stanovené v uvedenom písmene:

Príslušné orgány môžu odchylne od článku 
36 ods. 4 písm. e) vymenovať tieto 
laboratóriá ako úradné laboratóriá alebo 
laboratóriá pôsobiace pod úradným 
dohľadom bez ohľadu na to, či spĺňajú 
podmienky stanovené v uvedenom 
písmene:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) ktoré vykonávajú zisťovanie Trichinella 
pod dohľadom príslušných orgánov alebo 
úradného laboratória vymenovaného 
v súlade s článkom 36 ods. 1 a 
posudzovaného a akreditovaného v súlade 
s normou EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné 
požiadavky na kompetentnosť skúšobných 
a kalibračných laboratórií“ na používanie 
metód uvedených v písmene a) bode ii) 

iii) ktoré vykonávajú zisťovanie Trichinella 
pod dohľadom príslušných orgánov
a národného referenčného laboratória
podliehajúceho dohľadu zo strany 
referenčného laboratória Únie,
vymenovaného v súlade s článkom 36 ods. 
1 a posudzovaného a akreditovaného 
v súlade s normou EN ISO/IEC 17025 
„Všeobecné požiadavky na kompetentnosť
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tohto odseku; skúšobných a kalibračných laboratórií“ na 
používanie metód uvedených v písmene a) 
bode ii) tohto odseku;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 570
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzy 
alebo testy na overenie dodržiavania 
pravidiel pre rastlinný rozmnožovací 
materiál uvedených v článku 1 ods. 2 
písm. h);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípadoch, keď potreba používania 
metódy vyplýva z núdzovej situácie alebo 
z objavujúceho sa rizika pre zdravie ľudí,
zvierat alebo rastlín, dobré životné 
podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín,
pre životné prostredie.

c) v prípadoch, keď potreba používania 
metódy vyplýva z núdzovej situácie alebo 
z objavujúceho sa rizika pre zdravie ľudí 
alebo zvierat, dobré životné podmienky 
zvierat, alebo pre životné prostredie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 572
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak čaká na posúdenie zo strany 
akreditačného orgánu a rozhodnutie tohto 
akreditačného orgánu.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo možné dočasne určiť analytické laboratóriá s cieľom umožniť 
hodnotenie zo strany akreditačného orgánu počas ich fungovania a tým zaistiť právnu 
platnosť výsledkov ich analýz.

Pozmeňujúci návrh 573
Eric Andrieu

Návrh nariadenia
Článok 41 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 41a

Úradné kontroly vykonávané na 
zvieratách a tovare na vstupe do Únie sa 
organizujú podľa rizika a môžu sa 
uskutočňovať na hraničných kontrolných 
miestach v súlade s oddielom II tejto 
kapitoly s cieľom overiť dodržiavanie 
regulačných ustanovení, ktoré sú 
špecifické pre niektoré zvieratá alebo 
niektoré druhy tovaru, alebo na vhodnom 
mieste v súlade s oddielom I tejto kapitoly.

Or. fr
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Odôvodnenie

Je potrebné doplniť zastrešujúci článok umiestnený pred oddiel I, v ktorom by sa jasne 
uviedla zásada celkového prístupu kontroly dovozu na základe rizika.

Pozmeňujúci návrh 574
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riziká pre zdravie ľudí, zvierat alebo 
rastlín, dobré životné podmienky zvierat,
alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na 
ochranu rastlín, pre životné prostredie 
spojené s rôznymi druhmi zvierat a tovaru;

a) riziká pre zdravie ľudí alebo zvierat, 
dobré životné podmienky zvierat alebo pre 
životné prostredie, spojené s rôznymi 
druhmi zvierat a tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 575
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) pravdepodobnosť podvodných praktík, 
ktoré môžu oklamať spotrebiteľov 
z hľadiska ich očakávaní v oblasti 
povahy, kvality a zloženia potravín 
a tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) záruky, ktoré príslušné orgány tretej 
krajiny pôvodu poskytli v súvislosti so 
súladom zvierat a tovaru s požiadavkami 
stanovenými v pravidlách uvedených 
v článku 1 ods. 2 alebo s požiadavkami, 
ktoré boli uznané aspoň za rovnocenné.

d) záruky, ktoré príslušné orgány tretej 
krajiny pôvodu poskytli v súvislosti so 
súladom zvierat a tovaru s požiadavkami 
stanovenými v pravidlách uvedených 
v článku 1 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány na hraničných 
kontrolných miestach a na iných miestach 
vstupu do Únie vykonávajú úradné 
kontroly týchto vecí, keď majú dôvod 
domnievať sa, že ich vstup do Únie môže 
predstavovať riziko pre zdravie ľudí,
zvierat alebo rastlín, dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín,
pre životné prostredie:

Príslušné orgány na hraničných 
kontrolných miestach a na iných miestach 
vstupu do Únie vykonávajú úradné 
kontroly týchto vecí, keď majú dôvod 
domnievať sa, že ich vstup do Únie môže 
predstavovať riziko pre zdravie ľudí alebo
zvierat, dobré životné podmienky zvierat 
alebo pre životné prostredie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 43 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typy úradných kontrol zvierat a tovaru, 
ktoré nepodliehajú špecifickým úradným 
kontrolám na hraniciach

Typy úradných kontrol tovaru, ktoré 
nepodliehajú špecifickým úradným 
kontrolám 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 579
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zahŕňajú kontrolu totožnosti a fyzickú 
kontrolu v závislosti od rizika pre zdravie 
ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, 
pre životné prostredie.

b) zahŕňajú kontrolu totožnosti a fyzickú 
kontrolu v závislosti od rizika pre zdravie 
ľudí alebo zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat alebo pre životné 
prostredie, a v závislosti od 
pravdepodobnosti podvodných praktík, 
ktoré môžu oklamať spotrebiteľov 
z hľadiska ich očakávaní v oblasti 
povahy, kvality a zloženia potravín 
a tovaru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zahŕňajú kontrolu totožnosti a fyzickú 
kontrolu v závislosti od rizika pre zdravie 
ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre 

b) zahŕňajú kontrolu totožnosti a fyzickú 
kontrolu v závislosti od rizika pre zdravie 
ľudí alebo zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre 
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životné prostredie. životné prostredie.

Or. es

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným rozsahom pôsobnosti podľa pozmeňujúceho návrhu k článku 1 ods. 2
písm. g).

Pozmeňujúci návrh 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak z dokladovej kontroly, kontroly 
totožnosti a fyzickej kontroly uvedených 
v odseku 1 vyplynie, že zvieratá a tovar nie 
sú v súlade s pravidlami uvedenými 
v článku 1 ods. 2, uplatňuje sa článok 64 
ods. 1, 3, 4 a 5, články 65 – 67, článok 69 
ods. 1 a 2 a článok 70 ods. 1 a 2.

3. Ak z dokladovej kontroly, kontroly 
totožnosti a fyzickej kontroly uvedených 
v odseku 1 vyplynie, že tovar nie je 
v súlade s pravidlami uvedenými v článku 
1 ods. 2, uplatňuje sa článok 64 ods. 1, 3, 4 
a 5, články 65 – 67, článok 69 ods. 1 a 2 a 
článok 70 ods. 1 a 2.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány na zistenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 na 
hraničných kontrolných miestach prvého 
príchodu do Únie vykonávajú úradné 
kontroly každej zásielky týchto kategórií
zvierat a tovaru, ktoré vstupujú do Únie 
z tretích krajín:

Príslušné orgány na zistenie dodržiavania 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 na 
hraničných kontrolných miestach prvého 
príchodu do Únie vykonávajú úradné 
kontroly každej zásielky zvierat, produktov 
živočíšneho pôvodu a vedľajších 
produktov živočíšneho pôvodu, ktoré 
vstupujú do Únie z tretích krajín:



PE526.077v01-00 78/110 AM\1013305SK.doc

SK

Určenie zvierat a tovaru podľa kódu 
TARIC a druh kontroly, ktorá sa má 
uskutočniť na hraničnom kontrolnom 
mieste, sa uvádzajú v prílohe XX.

Or. es

Odôvodnenie

Účelom je spresniť, čoho sa tento článok týka: určenie zvierat a tovaru, ako aj druhu kontrol, 
ktoré sa majú uskutočňovať na hraničnom kontrolnom mieste. 

Pozmeňujúci návrh 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvieratá; vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

V súlade s predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom.

Pozmeňujúci návrh 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) produkty živočíšneho pôvodu, 
zárodočné produkty a vedľajšie živočíšne 
produkty;

vypúšťa sa

Or. es
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Odôvodnenie

V záujme zaistenia súladu s pozmeňujúcim návrhom k úvodnej časti odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 585
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) produkty živočíšneho pôvodu, 
zárodočné produkty a vedľajšie živočíšne 
produkty;

b) produkty živočíšneho pôvodu, potraviny 
obsahujúce určité produkty živočíšneho 
pôvodu, zárodočné produkty a vedľajšie 
živočíšne produkty; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rastliny, rastlinné produkty a iné 
predmety a materiály, na ktorých sa môžu 
nachádzať škodcovia rastlín alebo ktoré 
môžu šíriť škodcov rastlín, ako sa uvádza 
v zoznamoch zostavených podľa článku 
68 ods. 1 a článku 69 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
a prípravkoch na ochranu rastlín nie je toto rozlíšenie v tomto nariadení potrebné.
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Pozmeňujúci návrh 587
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rastliny, rastlinné produkty a iné 
predmety a materiály, na ktorých sa môžu 
nachádzať škodcovia rastlín alebo ktoré 
môžu šíriť škodcov rastlín, ako sa uvádza 
v zoznamoch zostavených podľa článku 
68 ods. 1 a článku 69 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 588
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rastliny, rastlinné produkty a iné 
predmety a materiály, na ktorých sa môžu 
nachádzať škodcovia rastlín alebo ktoré 
môžu šíriť škodcov rastlín, ako sa uvádza 
v zoznamoch zostavených podľa článku 
68 ods. 1 a článku 69 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. en



AM\1013305SK.doc 81/110 PE526.077v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rastliny, rastlinné produkty a iné 
predmety a materiály, na ktorých sa môžu 
nachádzať škodcovia rastlín alebo ktoré 
môžu šíriť škodcov rastlín, ako sa uvádza 
v zoznamoch zostavených podľa článku 
68 ods. 1 a článku 69 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín];

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným rozsahom pôsobnosti podľa pozmeňujúceho návrhu k článku 1 ods. 2 
písm. g).

Pozmeňujúci návrh 590
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zvieratá a tovar, na ktoré sa vzťahuje 
núdzové opatrenie stanovené v akte 
prijatom v súlade s článkom 53 nariadenia 
(ES) č. 178/2002, článkom 249 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia o zdraví zvierat] 
alebo článkom 27 ods. 1, článkom 29 ods. 
1, článkom 40 ods. 2, článkom 41 ods. 2, 
článkom 47 ods. 1, článkom 49 ods. 2 a s 
článkom 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 
XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, vložte 

e) zvieratá a tovar, na ktoré sa vzťahuje 
núdzové opatrenie stanovené v akte 
prijatom v súlade s článkom 53 nariadenia 
(ES) č. 178/2002, článkom 249 nariadenia 
(EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia o zdraví zvierat], 
vyžadujúce, že zásielky týchto zvierat 
alebo tovaru identifikované 
prostredníctvom ich kódov z kombinovanej 
nomenklatúry podliehajú úradným 
kontrolám pri ich vstupe do Únie;
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číslo nariadenia o ochranných 
opatreniach proti škodcom rastlín], 
vyžadujúce, že zásielky týchto zvierat 
alebo tovaru identifikované 
prostredníctvom ich kódov z kombinovanej 
nomenklatúry podliehajú úradným 
kontrolám pri ich vstupe do Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o zmeny kategórií zásielok 
uvedených v odseku 1, s cieľom začleniť 
iné výrobky, ktoré môžu spôsobiť riziká 
pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín 
alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na 
ochranu rastlín, pre životné prostredie.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o zmeny kategórií zásielok 
uvedených v odseku 1, s cieľom začleniť 
iné výrobky, ktoré môžu spôsobiť riziká 
pre zdravie ľudí, zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat.

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
a prípravkoch na ochranu rastlín nie je toto rozlíšenie v tomto nariadení potrebné.

Pozmeňujúci návrh 592
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 3. Komisia je splnomocnená prijímať 
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delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o zmeny kategórií zásielok 
uvedených v odseku 1, s cieľom začleniť 
iné výrobky, ktoré môžu spôsobiť riziká 
pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín
alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na 
ochranu rastlín, pre životné prostredie.

delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o zmeny kategórií zásielok 
uvedených v odseku 1, s cieľom začleniť 
iné výrobky, ktoré môžu spôsobiť riziká 
pre zdravie ľudí a zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre 
životné prostredie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 593
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o zmeny kategórií zásielok 
uvedených v odseku 1, s cieľom začleniť 
iné výrobky, ktoré môžu spôsobiť riziká 
pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín 
alebo, pokiaľ ide o GMO a prípravky na 
ochranu rastlín, pre životné prostredie.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o zmeny kategórií zásielok 
uvedených v odseku 1, s cieľom začleniť 
iné výrobky, ktoré môžu spôsobiť riziká 
pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo pre 
životné prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 594
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) spoločenské zvieratá v zmysle článku 4 
ods. 1 bodu 10 nariadenia (EÚ) 
č. XXX/XXXX [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia o zdraví zvierat];

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Akýkoľvek návrh na uvoľnenie kontrol spoločenských zvierat, ktoré vstupujú do Únie, by mal 
byť pod náležitou kontrolou Parlamentu a Rady. Tieto právomoci sú nadmerné, keďže 
implementácia nariadenia č. 998/2003 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat 
(vrátane zvierat vstupujúcich do Únie) je slabá, 65 % všetkých ľudských chorôb má zvierací 
pôvod a 75 % chorôb zvierat je zoonotických.

Pozmeňujúci návrh 595
Linda McAvan

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) akákoľvek iná kategória zvierat alebo 
tovaru, pre ktoré kontroly na hraničných 
kontrolných miestach nie sú potrebné 
vzhľadom na riziká, ktoré predstavujú.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

„Akákoľvek iná kategória zvierat“ je príliš široký pojem. Tento článok by mal obsahovať 
všetky kategórie zvierat, na ktoré sa tieto právomoci uplatňujú. Ak by sa Komisii umožnilo 
uvoľniť kontrolu akýchkoľvek zvierat vstupujúcich do Únie, mohlo by to mať obrovský vplyv 
na zdravie a dobré životné podmienky zvierat, ako aj na zdravie ľudí a kontrolu chorôb.

Pozmeňujúci návrh 596
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú úradné 
kontroly zásielok kategórií zvierat a tovaru 
uvedených v článku 45 ods. 1 pri príchode 

1. Príslušné orgány vykonávajú úradné 
kontroly zásielok kategórií zvierat a tovaru 
uvedených v článku 45 ods. 1 pri príchode 
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zásielky na hraničné kontrolné miesto. 
Tieto úradné kontroly zahŕňajú dokladovú 
kontrolu, kontrolu totožnosti a fyzickú 
kontrolu.

zásielky na hraničné kontrolné miesto. 
Tieto úradné kontroly zohľadňujú 
predchádzajúce dodržiavanie predpisov 
a možné riziká a môžu zahŕňať dokladovú 
kontrolu, kontrolu totožnosti a fyzickú 
kontrolu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Fyzické kontroly sa vykonávajú 
v prípade zásielok kategórií zvierat 
a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 vo 
frekvencii závislej od rizika, ktoré 
predstavuje každé zviera, tovar alebo 
kategória zvierat alebo tovaru pre zdravie 
ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín,
pre životné prostredie.

3. Fyzické kontroly sa vykonávajú 
v prípade zásielok kategórií zvierat 
a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 vo 
frekvencii závislej od rizika, ktoré 
predstavuje každé zviera, tovar alebo 
kategória zvierat alebo tovaru pre zdravie 
ľudí alebo zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat alebo pre životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Fyzické kontroly sa vykonávajú 
v prípade zásielok kategórií zvierat 
a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 vo 
frekvencii závislej od rizika, ktoré 
predstavuje každé zviera, tovar alebo 

3. Fyzické kontroly sa vykonávajú 
v prípade zásielok kategórií zvierat 
a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 vo 
frekvencii závislej od rizika, ktoré 
predstavuje každé zviera, tovar alebo 



PE526.077v01-00 86/110 AM\1013305SK.doc

SK

kategória zvierat alebo tovaru pre zdravie 
ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre 
životné prostredie.

kategória zvierat alebo tovaru pre zdravie 
ľudí alebo zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre 
životné prostredie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 599
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fyzické kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat alebo 
požiadaviek na zdravie rastlín uvedených 
v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 
vykonáva personál, ktorý má náležitú 
kvalifikáciu vo veterinárnej alebo 
fytosanitárnej oblasti, podľa 
uplatniteľného prípadu, vymenovaný 
príslušnými orgánmi na tento účel alebo sa 
tieto fyzické kontroly vykonávajú pod 
dohľadom tohto personálu.

Fyzické kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat uvedených 
v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 
vykonáva personál, ktorý má náležitú 
kvalifikáciu vo veterinárnej oblasti, podľa 
uplatniteľného prípadu, vymenovaný 
príslušnými orgánmi na tento účel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fyzické kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat alebo 
požiadaviek na zdravie rastlín uvedených 

Fyzické kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat uvedených 
v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 
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v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 
vykonáva personál, ktorý má náležitú 
kvalifikáciu vo veterinárnej alebo 
fytosanitárnej oblasti, podľa 
uplatniteľného prípadu, vymenovaný 
príslušnými orgánmi na tento účel alebo sa 
tieto fyzické kontroly vykonávajú pod 
dohľadom tohto personálu.

vykonáva personál, ktorý má náležitú 
kvalifikáciu vo veterinárnej oblasti, podľa 
uplatniteľného prípadu, vymenovaný 
príslušnými orgánmi na tento účel alebo sa 
tieto fyzické kontroly vykonávajú pod 
dohľadom tohto personálu.

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
a prípravkoch na ochranu rastlín nie je toto rozlíšenie v tomto nariadení potrebné.

Pozmeňujúci návrh 601
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Fyzické kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat alebo 
požiadaviek na zdravie rastlín uvedených 
v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 
vykonáva personál, ktorý má náležitú 
kvalifikáciu vo veterinárnej alebo 
fytosanitárnej oblasti, podľa 
uplatniteľného prípadu, vymenovaný 
príslušnými orgánmi na tento účel alebo sa 
tieto fyzické kontroly vykonávajú pod 
dohľadom tohto personálu.

Fyzické kontroly na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat uvedených 
v pravidlách uvedených v článku 1 ods. 2 
vykonáva personál, ktorý má náležitú 
kvalifikáciu vo veterinárnej oblasti, podľa 
uplatniteľného prípadu, vymenovaný 
príslušnými orgánmi na tento účel alebo sa 
tieto fyzické kontroly vykonávajú pod 
dohľadom tohto personálu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 602
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa vykonávajú takéto kontroly zvierat, 
vykonáva ich úradný veterinárny lekár 
alebo sa vykonávajú pod jeho dohľadom.

Keď sa vykonávajú takéto kontroly zvierat, 
vykonáva ich úradný veterinárny lekár.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa vykonávajú takéto kontroly zvierat, 
vykonáva ich úradný veterinárny lekár 
alebo sa vykonávajú pod jeho dohľadom.

Keď sa vykonávajú takéto kontroly zvierat 
alebo produktov živočíšneho pôvodu, 
vykonáva ich úradný veterinárny lekár 
alebo sa vykonávajú pod jeho dohľadom.

Or. es

Odôvodnenie

Úradný veterinárny lekár musí aj naďalej zodpovedať za rozhodnutia, ktoré sa týkajú živých 
zvierat aj produktov živočíšneho pôvodu (produkty z mäsa, mlieka atď.).

Pozmeňujúci návrh 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) časové lehoty a spôsoby vykonania 
dokladovej kontroly, kontroly totožnosti 
a fyzickej kontroly prekladaných zásielok 
kategórií tovaru uvedených v článku 45 

b) časové lehoty a spôsoby vykonania 
dokladovej kontroly, kontroly totožnosti 
a fyzickej kontroly prekladaných zásielok 
kategórií tovaru uvedených v článku 45 
ods. 1, ktorých konečným miestom 
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ods. 1; určenia je EÚ;

Or. es

Odôvodnenie

Z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je nutné jednoznačne vyňať akékoľvek hygienické 
kontroly prekladaného tovaru, ktorého miestom určenia je tretia krajina.

Pozmeňujúci návrh 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prípady, keď sa kontrola totožnosti 
a fyzická kontrola prekladaných zásielok 
a zvierat prichádzajúcich leteckou alebo 
námornou dopravou, ktoré ostávajú 
v rovnakom dopravnom prostriedku na 
ďalšiu prepravu, môže vykonávať na inom 
hraničnom kontrolnom mieste, než je 
miesto prvého príchodu do Únie, 
a podmienky, za akých sa tak môže 
vykonať;

c) prípady, keď sa kontrola totožnosti 
a fyzická kontrola prekladaných zásielok 
môže vykonávať na inom hraničnom 
kontrolnom mieste, než je miesto prvého 
príchodu do Únie, a podmienky, za akých 
sa tak môže vykonať;

Or. es

Odôvodnenie

Aby sa (predovšetkým so zreteľom na ochranu dobrých životných podmienok zvierat) zaistilo, 
že nebude dochádzať ku zdržaniam pri kontrolách letecky alebo po mori prepravovaných 
zvierat, ktoré zostávajú kvôli ďalšej ceste na tom istom dopravnom prostriedku, mali by sa 
všetky kontroly (kontroly dokladov, kontroly totožnosti aj fyzické kontroly) vykonávať na 
hraničnom kontrolnom mieste pri vstupe do EÚ (nie na mieste prvého príchodu do EÚ). 

Pozmeňujúci návrh 606
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia na účely zaistenia jednotného 
vykonávania pravidiel stanovených 
v článkoch 47, 48 a 49 prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoví podrobné 
pravidlá pre operácie, ktoré sa majú 
vykonať počas dokladovej kontroly, 
kontroly totožnosti a fyzickej kontroly a po 
týchto kontrolách uvedených v uvedených 
pravidlách s cieľom zabezpečiť efektívne 
vykonávanie týchto úradných kontrol. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 141 ods. 2.

Komisia na účely zaistenia jednotného 
vykonávania pravidiel stanovených 
v článkoch 47, 48 a 49 prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoví všeobecné 
usmernenia pre operácie, ktoré sa majú 
vykonať počas dokladovej kontroly, 
kontroly totožnosti a fyzickej kontroly a po 
týchto kontrolách uvedených v uvedených 
pravidlách s cieľom zabezpečiť efektívne 
vykonávanie týchto úradných kontrol. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 141 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o pravidlá pre prípady a pre 
podmienky, za ktorých:

Príslušné orgány môžu vykonávať 
kontroly totožnosti a fyzické kontroly 
zvierat a tovaru na vstupe do Únie 
z tretích krajín podľa odseku 1 na 
kontrolných miestach iných, než sú 
hraničné kontrolné miesta, pokiaľ sú tieto 
kontrolné miesta v súlade s požiadavkami 
stanovenými v článku 62 ods. 3 a vo 
vykonávacích aktoch prijatých v súlade 
s článkom 62 ods. 4

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o pravidlá pre prípady a pre 
podmienky, za ktorých:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 608
Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kontroly totožnosti a fyzické kontroly 
zásielok kategórií zvierat a tovaru 
uvedených v článku 45 ods. 1 môžu 
vykonávať príslušné orgány na 
kontrolných miestach iných, než sú 
hraničné kontrolné miesta, pokiaľ sú tieto 
kontrolné miesta v súlade s požiadavkami 
stanovenými v článku 62 ods. 3 a vo 
vykonávacích aktoch prijatých v súlade 
s článkom 62 ods. 4;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) kontroly totožnosti a fyzické kontroly 
zásielok kategórií zvierat a tovaru 
uvedených v článku 45 ods. 1 môžu 
vykonávať príslušné orgány na kontrolných 
miestach iných, než sú hraničné kontrolné 
miesta, pokiaľ sú tieto kontrolné miesta 
v súlade s požiadavkami stanovenými 
v článku 62 ods. 3 a vo vykonávacích 
aktoch prijatých v súlade s článkom 62 
ods. 4;

a) kontroly totožnosti a fyzické kontroly 
zásielok kategórií zvierat a tovaru 
uvedených v článku 45 ods. 1 môžu 
vykonávať príslušné orgány na hraničných 
kontrolných miestach iných, než sú 
hraničné kontrolné miesta, pokiaľ sú tieto 
kontrolné miesta v súlade s požiadavkami 
stanovenými v článku 62 ods. 3 a vo 
vykonávacích aktoch prijatých v súlade 
s článkom 62 ods. 4;

Or. es

Odôvodnenie

Ide o vykonávanie kontrol na iných hraničných kontrolných miestach, čo by sa malo v texte 
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zdôrazniť, aby sa predišlo nejasnostiam.

Pozmeňujúci návrh 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) tovaru objednaného prostredníctvom 
predaja na diaľku.

iii) malých zásielok zasielaných 
jednotlivcom alebo kupovaných na diaľku
(telefonicky, poštou alebo cez internet).

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je zaistiť súlad s odkazom v nariadení č. 206/2009 na ten istý predmet.

Pozmeňujúci návrh 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – písmeno c – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) spoločenských zvierat cestujúcich so 
svojimi majiteľmi.

Or. es

Odôvodnenie

V návrhu nariadenia sa uvádza, že príslušné orgány môžu colným orgánom alebo iným 
verejným orgánom prideliť určité úlohy. Medzi tieto úlohy by mala patriť aj kontrola 
spoločenských zvierat cestujúcich so svojimi majiteľmi.

Pozmeňujúci návrh 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Článok 54 ods. 2 písm. b), článok 55 
ods. 2 písm. a), články 57, 58, 60, 61 
a článok 62 ods. 3 a 4 sa vzťahujú na 
kontrolné miesta uvedené v odseku 1 písm. 
a).

2. Článok 54 ods. 2 písm. b), článok 55 
ods. 2 písm. a), články 57, 58, 60, 61 
a článok 62 ods. 3 a 4 sa vzťahujú na 
hraničné kontrolné miesta uvedené 
v odseku 1 písm. a).

Or. es

Odôvodnenie

Ide o vykonávanie kontrol na iných hraničných kontrolných miestach, čo by sa malo v texte 
zdôrazniť, aby sa predišlo nejasnostiam.

Pozmeňujúci návrh 613
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kritériá a postupy na určenie a úpravu 
frekvencie fyzických kontrol, ktoré sa majú 
vykonávať v prípade zásielok kategórií 
zvierat a tovaru uvedených v článku 45 
ods. 1 písm. a), b) a c), a na jej 
prispôsobenie úrovni rizika spojeného
s týmito kategóriami, pričom sa zohľadnia:

kritériá a postupy na určenie a úpravu 
minimálnej frekvencie fyzických kontrol, 
ktoré sa majú vykonávať v prípade zásielok 
kategórií zvierat a tovaru uvedených 
v článku 45 ods. 1 písm. a), b) a c), a na jej 
prispôsobenie úrovni rizika spojeného 
s týmito kategóriami, pričom sa zohľadnia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 614
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) postupy na zabezpečenie, aby sa 
frekvencia fyzických kontrol stanovená 
v súlade s písmenom a) uplatňovala včas 
a jednotne.

c) postupy na zabezpečenie, aby sa 
minimálna frekvencia fyzických kontrol 
stanovená v súlade s písmenom a) 
uplatňovala včas a jednotne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) frekvenciu fyzických kontrol pre 
kategórie tovaru uvedené v článku 45 ods. 
1 písm. d);

a) minimálnu frekvenciu fyzických kontrol 
pre kategórie tovaru uvedené v článku 45 
ods. 1 písm. d);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 616
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) frekvenciu fyzických kontrol kategórií 
zvierat a tovaru uvedených v článku 45 
ods. 1 písm. e) a f), pokiaľ to nie je 
stanovené v uvedených aktoch.

b) minimálnu frekvenciu fyzických 
kontrol kategórií zvierat a tovaru 
uvedených v článku 45 ods. 1 písm. e) a f), 
pokiaľ to nie je stanovené v uvedených 
aktoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Horst Schnellhardt
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Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia prijaté na základe fyzických 
kontrol na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat alebo 
požiadaviek na zdravie rastlín prijíma 
personál, ktorý má dostatočnú kvalifikáciu 
vo veterinárnej alebo fytosanitárnej
oblasti, podľa uplatniteľného prípadu, a bol 
vymenovaný príslušnými orgánmi na tento 
účel.

Rozhodnutia prijaté na základe fyzických 
kontrol na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat prijíma 
personál, ktorý má dostatočnú kvalifikáciu 
vo veterinárnej oblasti, podľa 
uplatniteľného prípadu, a bol vymenovaný 
príslušnými orgánmi na tento účel.

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
a prípravkoch na ochranu rastlín nie je toto rozlíšenie v tomto nariadení potrebné.

Pozmeňujúci návrh 618
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia prijaté na základe fyzických 
kontrol na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat alebo 
požiadaviek na zdravie rastlín prijíma 
personál, ktorý má dostatočnú kvalifikáciu 
vo veterinárnej alebo fytosanitárnej
oblasti, podľa uplatniteľného prípadu, a bol 
vymenovaný príslušnými orgánmi na tento 
účel.

Rozhodnutia prijaté na základe fyzických 
kontrol na overenie dodržiavania 
požiadaviek na zdravie zvierat a dobré 
životné podmienky zvierat prijíma 
personál, ktorý má dostatočnú kvalifikáciu 
vo veterinárnej oblasti, podľa 
uplatniteľného prípadu, a bol vymenovaný 
príslušnými orgánmi na tento účel.

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

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia o zásielkach zvierat prijíma 
úradný veterinárny lekár alebo sa 
prijímajú pod jeho dohľadom.

Rozhodnutia o zásielkach zvierat 
a produktov živočíšneho pôvodu prijíma 
úradný veterinárny lekár.

Or. es

Odôvodnenie

Úradný veterinárny lekár musí aj naďalej zodpovedať za rozhodnutia, ktoré sa týkajú živých 
zvierat aj produktov živočíšneho pôvodu (produkty z mäsa, mlieka atď.).

Pozmeňujúci návrh 620
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutia o zásielkach zvierat prijíma 
úradný veterinárny lekár alebo sa 
prijímajú pod jeho dohľadom.

Rozhodnutia o zásielkach zvierat prijíma 
úradný veterinárny lekár.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto rozhodnutie sa uvedie 
v jednotnom vstupnom zdravotnom 
doklade podľa nasledujúcich článkov.

Or. es

Odôvodnenie

V záujme sprehľadnenia príslušného postupu.

Pozmeňujúci návrh 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) komunikovať informácie uvedené 
v písmene i) prostredníctvom systému 
TRACES.

ii) komunikovať informácie uvedené 
v písmene i) prostredníctvom systému 
TRACES alebo v rámci elektronickej 
výmeny s ním.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Prevádzkovatelia a príslušné orgány 
podľa tohto odseku môžu na zadávanie 
údajov do systému TRACES využívať aj 
vnútroštátny informačný systém.

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

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušné orgány hraničných kontrolných 
miest dohotovia jednotný vstupný 
zdravotný doklad hneď:

4. Príslušné orgány hraničných kontrolných 
miest zaznamenajú rozhodnutie o zásielke 
do jednotného vstupného zdravotného 
dokladu hneď po vykonaní všetkých 
úradných kontrol požadovaných v článku 
47 ods. 1.

Or. es

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je nahradiť celý odsek 4 novým, jednoduchším 
a zrozumiteľnejším.

Pozmeňujúci návrh 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) po vykonaní všetkých úradných kontrol 
požadovaných v článku 47 ods. 1

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je nahradiť celý odsek 4 novým, jednoduchším 
a zrozumiteľnejším.
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Pozmeňujúci návrh 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po zistení výsledkov fyzických kontrol, 
ak sa tieto kontroly vyžadujú;

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je nahradiť celý odsek 4 novým, jednoduchším 
a zrozumiteľnejším.

Pozmeňujúci návrh 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) po prijatí rozhodnutia o zásielke 
v súlade s článkom 53 a jeho 
zaznamenaní v jednotnom vstupnom 
zdravotnom doklade.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je nahradiť celý odsek 4 novým, jednoduchším 
a zrozumiteľnejším.

Pozmeňujúci návrh 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých sa 
stanovujú prípady a podmienky, za akých 
jednotný vstupný zdravotný doklad musí 
byť priložený k zásielkam kategórií zvierat 
a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 až 
do miesta určenia.

2. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139, 
pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých sa 
stanovujú prípady a podmienky, za akých 
jednotný vstupný zdravotný doklad musí 
byť priložený k zásielkam kategórií zvierat 
a tovaru uvedeným v článku 45 ods. 1 až 
do miesta určenia. V každom prípade musí 
byť k zásielkam kategórií zvierat a tovaru 
uvedeným v článku 45 ods. 1 až do miesta 
určenia priložená kópia jednotného 
vstupného zdravotného dokladu.

Or. es

Odôvodnenie

Ku kontrolovaným zásielkam musí byť až do miesta určenia priložená kópia jednotného 
vstupného zdravotného dokladu.

Pozmeňujúci návrh 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 57 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ustanovenie hraničných kontrolných miest Povolenie hraničných kontrolných miest

Or. es

Odôvodnenie

Určovanie hraničných kontrolných miest nie je úlohou colných orgánov, ale príslušných 
veterinárnych/hygienických orgánov.

Pozmeňujúci návrh 630
Martina Anderson
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Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia najneskôr do troch mesiacov 
od prijatia oznámenia uvedeného 
v odseku 2 informuje členský štát:

vypúšťa sa

a) či ustanovenie navrhnutého 
hraničného kontrolného miesta závisí od 
priaznivého výsledku kontroly 
vykonávanej odborníkmi Komisie v súlade 
s článkom 115 s cieľom overiť 
dodržiavanie minimálnych požiadaviek 
stanovených v článku 62;

b) o dátume takejto kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či ustanovenie navrhnutého 
hraničného kontrolného miesta závisí od 
priaznivého výsledku kontroly 
vykonávanej odborníkmi Komisie v súlade 
s článkom 115 s cieľom overiť 
dodržiavanie minimálnych požiadaviek 
stanovených v článku 62;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) o dátume takejto kontroly. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členský štát môže odložiť ustanovenie 
hraničného kontrolného miesta do času, 
kým mu Komisia oznámi priaznivý 
výsledok kontroly.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vybavenie a priestory dostupné na 
vykonávanie úradných kontrol 
jednotlivých kategórií zvierat a tovaru, pre
ktoré je ustanovené;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky uvedené v Komisiou predloženom návrhu sú zbytočné a sú zbytočnou záťažou.
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Pozmeňujúci návrh 635
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) objem zvierat a tovaru vybavených 
v kalendárnom roku pre každú kategóriu 
zvierat a tovaru uvedenú v článku 45 ods. 
1, pre ktoré je ustanovené.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky uvedené v Komisiou predloženom návrhu sú zbytočné a sú zbytočnou záťažou.

Pozmeňujúci návrh 636
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Schválenie miest hraničných kontrol 
v súlade s článkom 6 smernice Rady 
97/78/ES a miest colných prehliadok 
v súlade s článkom 6 smernice Rady 
91/496/EHS a určenie miest vstupu 
v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 
669/2009 a s článkom 13c) bodom 4 
smernice Rady 2000/29/ES sa ruší.

1. Schválenie miest colných prehliadok 
v súlade s článkom 6 smernice Rady 
91/496/EHS a určenie miest vstupu 
v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 
669/2009 a s článkom 13c) bodom 4 
smernice Rady 2000/29/ES sa ruší.

Or. en

Odôvodnenie

Výnimka z článku 6 smernice 97/78/ES, ktorá umožňuje, aby miesto hraničných kontrol bolo 
v určitej vzdialenosti od miesta vstupu v záujme zohľadnenia geografických obmedzení, by sa 
mala zachovať.
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Pozmeňujúci návrh 637
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 139 
týkajúce sa prípadov a postupov, pre ktoré 
a prostredníctvom ktorých môžu byť 
hraničné kontrolné miesta, ktorých 
ustanovenie bolo v súlade s odsekom 1 
písm. a) len čiastočne zrušené, opäť 
ustanovené, odchylne od ustanovení 
článku 57.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Horst Schnellhardt

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty okamžite pozastavia 
ustanovenie hraničného kontrolného miesta 
a prikážu zastavenie jeho činností pre 
všetky alebo pre určité kategórie zvierat 
a tovaru, pre ktoré bolo hraničné kontrolné 
miesto ustanovené, v prípadoch, keď 
z týchto činností môže vyplynúť riziko pre 
zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré 
životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ 
ide o GMO a prípravky na ochranu 
rastlín, pre životné prostredie.

1. Členské štáty okamžite pozastavia 
ustanovenie hraničného kontrolného miesta 
a prikážu zastavenie jeho činností pre 
všetky alebo pre určité kategórie zvierat 
a tovaru, pre ktoré bolo hraničné kontrolné 
miesto ustanovené, v prípadoch, keď 
z týchto činností môže vyplynúť riziko pre 
zdravie ľudí alebo zvierat a dobré životné 
podmienky zvierat.

Or. de

Odôvodnenie

Vďaka rozčleneniu odvetvových predpisov o zdraví rastlín, rozmnožovacom materiáli rastlín 
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a prípravkoch na ochranu rastlín nie je toto rozlíšenie v tomto nariadení potrebné.

Pozmeňujúci návrh 639
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty okamžite pozastavia 
ustanovenie hraničného kontrolného miesta 
a prikážu zastavenie jeho činností pre 
všetky alebo pre určité kategórie zvierat 
a tovaru, pre ktoré bolo hraničné kontrolné 
miesto ustanovené, v prípadoch, keď 
z týchto činností môže vyplynúť riziko pre 
zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré 
životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ 
ide o GMO a prípravky na ochranu 
rastlín, pre životné prostredie.

1. Členské štáty okamžite pozastavia 
ustanovenie hraničného kontrolného miesta 
a prikážu zastavenie jeho činností pre 
všetky alebo pre určité kategórie zvierat 
a tovaru, pre ktoré bolo hraničné kontrolné 
miesto ustanovené, v prípadoch, keď 
z týchto činností môže vyplynúť riziko pre 
zdravie ľudí alebo zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat, alebo pre životné 
prostredie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Ewald Stadler

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty okamžite pozastavia 
ustanovenie hraničného kontrolného miesta 
a prikážu zastavenie jeho činností pre 
všetky alebo pre určité kategórie zvierat 
a tovaru, pre ktoré bolo hraničné kontrolné 
miesto ustanovené, v prípadoch, keď 
z týchto činností môže vyplynúť riziko pre 
zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, dobré 
životné podmienky zvierat, alebo, pokiaľ 
ide o GMO a prípravky na ochranu rastlín, 
pre životné prostredie.

1. Členské štáty okamžite pozastavia 
ustanovenie hraničného kontrolného miesta 
a prikážu zastavenie jeho činností pre 
všetky alebo pre určité kategórie zvierat 
a tovaru, pre ktoré bolo hraničné kontrolné 
miesto ustanovené, v prípadoch, keď 
z týchto činností môže vyplynúť riziko pre 
zdravie ľudí alebo zvierat, dobré životné 
podmienky zvierat, alebo, pokiaľ ide 
o GMO a prípravky na ochranu rastlín, pre 
životné prostredie.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 641
Julie Girling

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť postupy pre 
výmeny informácií uvedených v odseku 2 
a v odseku 4 písm. b).

vypúšťa sa

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Právne predpisy nie sú potrebné tam, kde je zamýšľaným výsledkom zaistenie základnej 
komunikácie medzi členskými štátmi alebo medzi členskými štátmi a Komisiou alebo 
verejnosťou. V právnych predpisoch by sa malo uvádzať len to, že je nutná.

Pozmeňujúci návrh 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hraničné kontrolné miesta sa nachádzajú 
v bezprostrednej blízkosti miest vstupu do 
Únie a na mieste, ktoré je vhodné na to, 
aby ho colné orgány ustanovili v súlade 
s článkom 38 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 
2913/92.

1. Hraničné kontrolné miesta sa nachádzajú 
v bezprostrednej blízkosti miest vstupu do 
Únie a na mieste, ktoré je vhodné, v súlade 
s článkom 38 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 
2913/92.

Or. es
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Odôvodnenie

Určovanie hraničných kontrolných miest nie je úlohou colných orgánov, ale príslušných 
veterinárnych/hygienických orgánov.

Pozmeňujúci návrh 643
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov presne vymedziť 
požiadavky stanovené v odseku 3 s cieľom 
zohľadniť špecifické prvky a logistické 
potreby spojené s vykonávaním úradných 
kontrol a s uplatňovaním opatrení 
prijatých v súlade s článkom 64 ods. 3 a 5 
a článkom 65 v súvislosti s rôznymi 
kategóriami zvierat a tovaru uvedenými 
v článku 45 ods. 1.

vypúšťa sa

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 141 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 644
Corinne Lepage

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V prípade podozrenia na nedodržiavanie 
pravidlami uvedených v článku 1 ods. 2 
v súvislosti so zásielkami kategórií zvierat 
a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 
príslušné orgány vykonajú úradné kontroly 
s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť toto 
podozrenie.

1. V prípade podozrenia na nedodržiavanie 
pravidlami uvedených v článku 1 ods. 2 
v súvislosti so zásielkami kategórií zvierat 
a tovaru uvedených v článku 45 ods. 1 
príslušné orgány vykonajú úradné kontroly
alebo delegujú zodpovednosť na iné 
príslušné orgány s cieľom potvrdiť alebo 
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vyvrátiť toto podozrenie.

Or. en

Odôvodnenie

Certifikácia biopoľnohospodárstva je založená na procesnom prístupe. Je potrebné toto 
špecifikum zdôrazniť, aby sa zachoval súčasný systém kontrol bioprodukcie.

Pozmeňujúci návrh 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zásielky zvierat a tovaru, ktoré 
prevádzkovateľ nedeklaroval ako 
pozostávajúce z kategórií zvierat a tovaru 
uvedených v článku 45 ods. 1, podliehajú 
úradným kontrolám príslušných orgánov, 
ak existujú dôvody domnievať sa, že 
súčasťou zásielky sú takéto kategórie 
zvierat alebo tovaru.

2. Ak sa príslušné orgány domnievajú, že 
sa v niektorej zásielke nachádzajú určité 
nedeklarované zvieratá a/alebo určitý 
nedeklarovaný tovar, vykonajú úradné 
kontroly uvedené v článku 45 ods. 1.

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa iné, zrozumiteľnejšie znenie..

Pozmeňujúci návrh 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány podrobia zásielky 
uvedené v odsekoch 1 a 2 úradnému 
zadržaniu, až kým nezískajú výsledky 

Príslušné orgány podrobia zásielky 
uvedené v odsekoch 1 a 2 intenzívnejším 
kontrolám vrátane odberu vzoriek 
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úradných kontrol stanovených v uvedených 
odsekoch.

a nutných analýz, pričom tieto zásielky 
podrobia úradnému zadržaniu, až kým 
nezískajú výsledky úradných kontrol 
stanovených v uvedených odsekoch.

Or. es

Odôvodnenie

Tieto podozrivé alebo nedeklarované produkty sa musia podrobiť intenzívnejšej kontrole 
vrátane analýzy.

Pozmeňujúci návrh 647
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď majú príslušné orgány dôvody na 
podozrenie z podvodného konania 
prevádzkovateľa alebo keď úradné 
kontroly poskytujú dôvody domnievať sa, 
že pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 boli 
závažne alebo opakovane porušené, podľa 
uplatniteľného prípadu, príslušné orgány 
popri opatreniach stanovených v článku 64 
ods. 3 príslušne zintenzívnia úradné 
kontroly zásielok s rovnakým pôvodom 
alebo účelom.

4. Keď majú príslušné orgány dôvody na 
podozrenie z podvodného konania 
prevádzkovateľa alebo keď úradné 
kontroly poskytujú dôvody domnievať sa, 
že pravidlá uvedené v článku 1 ods. 2 boli 
závažne alebo opakovane porušené, 
príslušné orgány popri opatreniach 
stanovených v článku 64 ods. 3 
zintenzívnia úradné kontroly zásielok 
s rovnakým pôvodom alebo účelom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 648
Martina Anderson

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány informujú Komisiu 
a členské štáty prostredníctvom systému 
TRACES o svojom rozhodnutí vykonať 
zintenzívnené úradné kontroly v zmysle 
odseku 4, pričom uvedú údajné podvodné 
konanie alebo závažné či opakované 
porušenie predpisov.

5. Príslušné orgány informujú Komisiu 
a členské štáty prostredníctvom systému 
TRACES a RASFF o svojom rozhodnutí 
vykonať zintenzívnené úradné kontroly 
v zmysle odseku 4, pričom uvedú údajné 
podvodné konanie alebo závažné či 
opakované porušenie predpisov.

Or. en


