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Úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování 
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího 
materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
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please insert number of Regulation laying down provisions for the management 
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and relating to plant health and plant reproductive material] a směrnic 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nařízení o úředních kontrolách)
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Pozměňovací návrh 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úřední osvědčení vydávají příslušné 
orgány.

1. Úřední osvědčení vydávají příslušné 
orgány nebo orgány pověřené podle 
článků 25 až 32.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s čl. 85 odst. 2 návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 855
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou nestranní a nedochází u nich v 
souvislosti s obsahem úředních osvědčení 
ke střetu zájmů;

a) jsou nestranní a nezávislí a nedochází u 
nich v souvislosti s obsahem úředních 
osvědčení ke střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dočasné pozastavení výkonu funkce a) pozastavení výkonu funkce 
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osvědčujícího úředníka; osvědčujícího úředníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) být vystavena v jednom z úředních 
jazyků orgánů Unie;

b) být vystavena v jednom z úředních 
jazyků orgánů Unie; nebo v kterémkoli z 
úředních jazyků členského státu

Or. en

Pozměňovací návrh 858
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byli nestranní a nedocházelo u nich v 
souvislosti s obsahem úředních potvrzení 
ke střetu zájmů;

a) byli nezávislí, nestranní a nedocházelo u 
nich v souvislosti s obsahem úředních 
potvrzení ke střetu zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů určit referenční 
laboratoře Evropské unie v oblastech, na 
které se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 
odst. 2, jestliže účinnost úředních kontrol 
závisí též na kvalitě, jednotnosti a 
spolehlivosti:

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů určí referenční laboratoře Evropské 
unie v oblastech, na které se vztahují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, jestliže 
účinnost úředních kontrol závisí též na 
kvalitě, jednotnosti a spolehlivosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 – písm. b) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) být pravidelně přezkoumávána. b) být pravidelně přezkoumávána každých 
5 let.

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že určení musí být časem revidováno, což je v souladu s ustanoveními 
obsaženými v jiných právních předpisech.

Pozměňovací návrh 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2 – písm. ba) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) být podpořena doporučením vydaným 
orgánem příslušným v dané oblasti.

Or. es
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Odůvodnění

Bylo by příhodné, aby určení mělo podporu orgánu příslušného v dané oblasti.

Pozměňovací návrh 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud to Komise považuje za vhodné, 
může určit pro každou chorobu několik 
referenčních laboratoří a současně 
prosadí, aby se v této úloze střídaly 
národní laboratoře, které splňují 
požadavky odstavce 3 tohoto článku.

Or. es

Odůvodnění

Bylo by příhodné počítat s možností, že by pro totéž určení nebo pro tutéž chorobu mohlo 
existovat několik referenčních laboratoří, pokud by se za určitých okolností poskytlo více 
zdrojů.

Pozměňovací návrh 863
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) být nestranné a nesmí u nich 
v souvislosti s plněním úkolů referenčních 
laboratoří Evropské unie docházet k střetu 
zájmů;

b) být nezávislé, nestranné a nesmí u nich 
v souvislosti s plněním úkolů referenčních 
laboratoří Evropské unie docházet k střetu 
zájmů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 864
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) mohou získat finanční příspěvky EU v 
souladu s rozhodnutím Rady 90/424/EHS 
ze dne 26. června 1990 o některých 
výdajích ve veterinární oblasti.

Or. de

Odůvodnění

Tento platný předpis je také součástí navrhovaného nařízení o pravidlech pro řízení výdajů v 
oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a 
rozmnožovacího materiálu rostlin (čl. 29 odst. 1). Původní předpis však není na základě 
srovnávací tabulky součástí tohoto návrhu, a musí být do něj znovu začleněn.

Pozměňovací návrh 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 3 – písm. ga) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zajistit, aby jejich pracovníci 
respektovali skutečnost, že některé 
předměty, výsledky nebo sdělení mají 
důvěrný charakter.

Or. es

Odůvodnění

Činnosti a úkony prováděné referenčními laboratořemi Evropské unie musí být důvěrné, jak 
stanoví čl. 32 odst. 4 písm. d) platného nařízení (ES) č. 882/2004.
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Pozměňovací návrh 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 2 – písm. aa) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) bezplatně a bez omezení používání 
poskytují referenční materiál (v případě 
zdraví zvířat izoláty a sérum) národním 
referenčním laboratořím s cílem umožnit 
zavádění a harmonizaci laboratorních 
analytických, zkušebních nebo 
diagnostických metod;

Or. es

Pozměňovací návrh 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koordinují používání metod uvedených 
v písmenu a) národními referenčními 
laboratořemi a v případě potřeby jinými 
úředními laboratořemi, zejména tak, že 
organizují pravidelné mezilaboratorní 
porovnávací zkoušky a zajišťují vhodná 
následná opatření po takových 
porovnávacích zkouškách, a to v souladu 
s případnými mezinárodně přijatými 
protokoly;

b) koordinují používání metod uvedených 
v písmenu a) národními referenčními 
laboratořemi, zejména tak, že organizují 
pravidelné mezilaboratorní porovnávací 
zkoušky a zajišťují vhodná následná 
opatření po takových porovnávacích 
zkouškách, a to v souladu s případnými 
mezinárodně přijatými protokoly.
Informují příslušné orgány o průběhu 
a výsledcích uvedených mezilaboratorních 
porovnávacích zkoušek;

Or. es

Odůvodnění

Toto ustanovení musí být omezeno pouze na národní referenční laboratoře.
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Pozměňovací návrh 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 2 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vedou školení pro pracovníky národních 
referenčních laboratoří, v případě potřeby i 
pro pracovníky jiných úředních laboratoří a 
pro odborníky ze třetích zemí;

d) vedou bezplatná školení pro pracovníky 
národních referenčních laboratoří. V
případě potřeby vedou školení i pro 
pracovníky jiných úředních laboratoří a pro 
odborníky ze třetích zemí;

Or. es

Odůvodnění

Mělo by být uvedeno, že školení budou pro národní referenční laboratoře bezplatná.

Pozměňovací návrh 869
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) aktivně se podílejí na diagnostice 
ohnisek nákaz přenášených potravou, 
zoonóz nebo nákaz zvířat v členských 
státech nebo výskytu škodlivých 
organismů rostlin prostřednictvím 
potvrzování diagnóz, charakterizace a 
taxonomických nebo epizootických studií o 
izolátech patogenů nebo vzorcích 
škodlivých organismů;

h) aktivně se podílejí na diagnostice 
ohnisek nákaz přenášených potravou, 
zoonóz nebo nákaz zvířat v členských 
státech prostřednictvím potvrzování 
diagnóz, charakterizace a taxonomických 
nebo epizootických studií o izolátech 
patogenů nebo vzorcích škodlivých 
organismů;

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Ewald Stadler



PE526.079v03-00 10/115 AM\1015542CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) aktivně se podílejí na diagnostice 
ohnisek nákaz přenášených potravou, 
zoonóz nebo nákaz zvířat v členských 
státech nebo výskytu škodlivých 
organismů rostlin prostřednictvím 
potvrzování diagnóz, charakterizace a 
taxonomických nebo epizootických studií o 
izolátech patogenů nebo vzorcích 
škodlivých organismů;

h) aktivně se podílejí na diagnostice 
ohnisek nákaz přenášených potravou, 
zoonóz nebo nákaz zvířat v členských 
státech prostřednictvím potvrzování 
diagnóz, charakterizace a taxonomických 
nebo epizootických studií o izolátech 
patogenů nebo vzorcích škodlivých 
organismů;

Or. de

Pozměňovací návrh 871
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 2 – bod j – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) referenční sbírky škodlivých organismů 
rostlin nebo referenčních kmenů
patogenních původců;

i) referenční kmeny patogenních původců

Or. de

Pozměňovací návrh 872
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 92 – odst. 2 – písm. j – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) referenční sbírky škodlivých organismů 
rostlin nebo referenčních kmenů 

i) referenční sbírky referenčních kmenů 
patogenních původců;
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patogenních původců;

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 92 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 92a

1. Komise prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci určí referenční 
laboratoř EU pro pravost potravin;

2. Členské státy mohou určit národní 
referenční laboratoře, které budou 
součástí sítě laboratoří působících v rámci 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 vypouští se

Určení referenčních středisek Evropské 
unie pro rozmnožovací materiál rostlin

1. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů určit referenční 
střediska Evropské unie, která podporují 
činnosti Komise, členských států a 
Evropské agentury pro odrůdy rostlin 
(EPVA) v souvislosti s uplatňováním 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. h).



PE526.079v03-00 12/115 AM\1015542CS.doc

CS

2. Určení uvedená v odstavci 1 musí:

a) navazovat na veřejné výběrové řízení;

b) být pravidelně přezkoumávána.

3. Referenční střediska Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin musí:

a) mít vysokou úroveň vědeckých a 
technických odborných znalostí o 
kontrolách, odběru vzorků a testování 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

b) mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a 
s odpovídajícím vyškolením v oblastech 
uvedených v písmenu a) a případně 
pomocné pracovníky;

c) mít infrastrukturu, vybavení a výrobky 
nezbytné k provádění úkolů, které jim byly 
přiděleny, nebo k nim mít zajištěný 
přístup;

d) zajistit, aby jejich pracovníci měli 
dobrou znalost mezinárodních norem a 
postupů v oblastech uvedených v písmenu 
a) a aby při své práci zohledňovali 
nejnovější vývoj dosažený v daných 
oblastech ve výzkumu na vnitrostátní 
úrovni, na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni;

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 875
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 93
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 vypouští se

Určení referenčních středisek Evropské 
unie pro rozmnožovací materiál rostlin

1. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů určit referenční 
střediska Evropské unie, která podporují 
činnosti Komise, členských států a 
Evropské agentury pro odrůdy rostlin 
(EPVA) v souvislosti s uplatňováním 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. h).

2. Určení uvedená v odstavci 1 musí:

a) navazovat na veřejné výběrové řízení;

b) být pravidelně přezkoumávána.

3. Referenční střediska Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin musí:

a) mít vysokou úroveň vědeckých a 
technických odborných znalostí o 
kontrolách, odběru vzorků a testování 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

b) mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a 
s odpovídajícím vyškolením v oblastech 
uvedených v písmenu a) a případně 
pomocné pracovníky;

c) mít infrastrukturu, vybavení a výrobky 
nezbytné k provádění úkolů, které jim byly 
přiděleny, nebo k nim mít zajištěný 
přístup;

d) zajistit, aby jejich pracovníci měli 
dobrou znalost mezinárodních norem a 
postupů v oblastech uvedených v písmenu 
a) a aby při své práci zohledňovali 
nejnovější vývoj dosažený v daných 
oblastech ve výzkumu na vnitrostátní 
úrovni, na úrovni Unie a na mezinárodní 
úrovni.

(Pokud bude tento pozměňovací návrh 
přijat, odstraňte prosím z textu veškeré 
odkazy na tento článek.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 876
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Článek 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 93 vypouští se

Určení referenčních středisek Evropské 
unie pro rozmnožovací materiál rostlin

1. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů určit referenční 
střediska Evropské unie, která podporují 
činnosti Komise, členských států a 
Evropské agentury pro odrůdy rostlin 
(EPVA) v souvislosti s uplatňováním 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. h).

2. Určení uvedená v odstavci 1 musí:

a) navazovat na veřejné výběrové řízení;

b) být pravidelně přezkoumávána.

3. Referenční střediska Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin musí:

a) mít vysokou úroveň vědeckých a 
technických odborných znalostí o 
kontrolách, odběru vzorků a testování 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

b) mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a 
s odpovídajícím vyškolením v oblastech 
uvedených v písmenu a) a případně 
pomocné pracovníky;

c) mít infrastrukturu, vybavení a výrobky 
nezbytné k provádění úkolů, které jim byly 
přiděleny, nebo k nim mít zajištěný 
přístup;

d) zajistit, aby jejich pracovníci měli 
dobrou znalost mezinárodních norem a 
postupů v oblastech uvedených v písmenu 
a) a aby při své práci zohledňovali 
nejnovější vývoj dosažený v daných 
oblastech ve výzkumu na vnitrostátní 
úrovni, na úrovni Unie a na mezinárodní 
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úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 877
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Článek 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 94 vypouští se

Článek 94 Odpovědnost a úkoly 
referenčních středisek Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin

Referenční střediska Evropské unie 
určená podle čl. 93 odst. 1 jsou v souladu 
s ročními nebo víceletými pracovními 
programy, které schvaluje Komise, 
odpovědná za tyto úkoly:

a) poskytování vědeckých a technických 
odborných znalostí v oblasti své 
působnosti, pokud jde o:

i) přehlídku porostů, odběr vzorků a 
testování prováděné za účelem certifikace 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

ii) následné kontroly rozmnožovacího 
materiálu rostlin;

iii) testy kategorií standardních materiálů 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

b) organizace srovnávacích testů a 
polních pokusů u rozmnožovacího 
materiálu;

c) vedení školení pro pracovníky 
příslušných orgánů a odborníky ze třetích 
zemí;

d) pomoc při přípravě protokolů pro 
testování za účelem certifikace 
rozmnožovacího materiálu rostlin a pro 
následné kontroly rozmnožovacího 
materiálu rostlin, a ukazatelů plnění v 
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souvislosti s certifikací rozmnožovacího 
materiálu rostlin;

e) šíření výsledků výzkumu a technických 
inovací v oblasti své působnosti.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 878
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 94 vypouští se

Odpovědnost a úkoly referenčních 
středisek Evropské unie pro rozmnožovací 
materiál rostlin

Referenční střediska Evropské unie 
určená podle čl. 93 odst. 1 jsou v souladu 
s ročními nebo víceletými pracovními 
programy, které schvaluje Komise, 
odpovědná za tyto úkoly:

a) poskytování vědeckých a technických 
odborných znalostí v oblasti své 
působnosti, pokud jde o:

i) přehlídku porostů, odběr vzorků a 
testování prováděné za účelem certifikace 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

ii) následné kontroly rozmnožovacího 
materiálu rostlin;

iii) testy kategorií standardních materiálů 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

b) organizace srovnávacích testů a 
polních pokusů u rozmnožovacího 
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materiálu;

c) vedení školení pro pracovníky 
příslušných orgánů a odborníky ze třetích 
zemí;

d) pomoc při přípravě protokolů pro 
testování za účelem certifikace 
rozmnožovacího materiálu rostlin a pro 
následné kontroly rozmnožovacího 
materiálu rostlin, a ukazatelů plnění v 
souvislosti s certifikací rozmnožovacího 
materiálu rostlin;

e) šíření výsledků výzkumu a technických 
inovací v oblasti své působnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Článek 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 94 vypouští se

Článek 94 Odpovědnost a úkoly 
referenčních středisek Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin

Referenční střediska Evropské unie 
určená podle čl. 93 odst. 1 jsou v souladu 
s ročními nebo víceletými pracovními 
programy, které schvaluje Komise, 
odpovědná za tyto úkoly:

a) poskytování vědeckých a technických 
odborných znalostí v oblasti své 
působnosti, pokud jde o:

i) přehlídku porostů, odběr vzorků a 
testování prováděné za účelem certifikace 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

ii) následné kontroly rozmnožovacího 
materiálu rostlin;
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iii) testy kategorií standardních materiálů 
rozmnožovacího materiálu rostlin;

b) organizace srovnávacích testů a 
polních pokusů u rozmnožovacího 
materiálu;

c) vedení školení pro pracovníky 
příslušných orgánů a odborníky ze třetích 
zemí;

d) pomoc při přípravě protokolů pro 
testování za účelem certifikace 
rozmnožovacího materiálu rostlin a pro 
následné kontroly rozmnožovacího 
materiálu rostlin, a ukazatelů plnění v 
souvislosti s certifikací rozmnožovacího 
materiálu rostlin;

e) šíření výsledků výzkumu a technických 
inovací v oblasti své působnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 880
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 94 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční střediska Evropské unie určená 
podle čl. 93 odst. 1 jsou v souladu s 
ročními nebo víceletými pracovními 
programy, které schvaluje Komise,
odpovědná za tyto úkoly:

Referenční střediska Evropské unie určená 
podle čl. 93 odst. 1 jsou odpovědná za tyto 
úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů určit referenční střediska 
Evropské unie, která podporují činnosti 
Komise a členských států v souvislosti s 
uplatňováním pravidel uvedených v čl. 1 
odst. 2 písm. f).

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů určí referenční střediska Evropské 
unie, která podporují činnosti Komise a 
členských států v souvislosti s 
uplatňováním pravidel uvedených v čl. 1 
odst. 2 písm. f).

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mít vysokou úroveň vědeckých a 
technických odborných znalostí o vztahu 
člověka a zvířat, chování zvířat, fyziologii 
zvířat, zdraví a výživě zvířat v souvislosti 
s dobrými životními podmínkami zvířat a o 
aspektech dobrých životních podmínek 
zvířat v souvislosti s obchodním a 
vědeckým využitím zvířat;

a) mít pracovníky s dostatečnou
kvalifikací a s vysokou úrovní vědeckých 
a technických odborných znalostí o vztahu 
člověka a zvířat, chování zvířat, fyziologii 
zvířat, zdraví a výživě zvířat v souvislosti 
s dobrými životními podmínkami zvířat a o 
aspektech dobrých životních podmínek 
zvířat v souvislosti s obchodním a 
vědeckým využitím zvířat a s ohledem na 
etická hlediska; 

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu obsahového překryvání s čl. 95 odst. 3 písm. b) byly tyto odstavce sloučeny.

Pozměňovací návrh 883
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a 
s odpovídajícím vyškolením v oblastech 
uvedených v písmenu a) a v etických 
otázkách souvisejících se zvířaty a 
případně pomocné pracovníky;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu obsahového překrývání s čl. 95 odst. 3 písm. a) byly tyto odstavce sloučeny.

Pozměňovací návrh 884
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční střediska Evropské unie určená 
podle čl. 95 odst. 1 jsou v souladu s 
ročními nebo víceletými pracovními 
programy, které schvaluje Komise,
odpovědná za tyto úkoly:

Referenční střediska Evropské unie určená 
podle čl. 95 odst. 1 jsou odpovědná za tyto 
úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční střediska Evropské unie určená 
podle čl. 95 odst. 1 jsou v souladu s 
ročními nebo víceletými pracovními 
programy, které schvaluje Komise, 

Referenční střediska Evropské unie určená 
podle čl. 95 odst. 1 jsou v souladu s 
ročními nebo víceletými pracovními 
programy, které schvaluje Komise, 



AM\1015542CS.doc 21/115 PE526.079v03-00

CS

odpovědná za tyto úkoly: odpovědná za vykonání svěřených úkolů.

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že by měl být vypuštěn seznam úkolů referenčních středisek, neboť tyto úkoly 
nebyly dosud stanoveny. Funkce a úkoly referenčních středisek by měly být vymezeny později.

Pozměňovací návrh 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytování vědeckých a technických 
odborných znalostí v oblasti své 
působnosti vnitrostátním vědeckým 
podpůrným sítím nebo subjektům podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 1099/2009;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že by měl být vypuštěn seznam úkolů referenčních středisek, neboť tyto úkoly 
nebyly dosud stanoveny. Funkce a úkoly referenčních středisek by měly být vymezeny později.

Pozměňovací návrh 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování vědeckých a technických 
odborných znalostí o vývoji a používání 
ukazatelů dobrých životních podmínek 
zvířat uvedených v čl. 18 odst. 3 písm. f);

vypouští se



PE526.079v03-00 22/115 AM\1015542CS.doc

CS

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že by měl být vypuštěn seznam úkolů referenčních středisek, neboť tyto úkoly 
nebyly dosud stanoveny. Funkce a úkoly referenčních středisek by měly být vymezeny později.

Pozměňovací návrh 888
Marit Paulsen

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) koordinace sítě institucí, které mají 
uznávané znalosti v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat, které by 
příslušným orgánům a zúčastněným 
subjektům mohly pomoci při provádění 
právních předpisů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vývoj nebo koordinace vývoje metod 
posuzování úrovně dobrých životních 
podmínek zvířat a metod zlepšování 
dobrých životních podmínek zvířat;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že by měl být vypuštěn seznam úkolů referenčních středisek, neboť tyto úkoly 
nebyly dosud stanoveny. Funkce a úkoly referenčních středisek by měly být vymezeny později.
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Pozměňovací návrh 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provádění vědeckých a technických 
studií o dobrých životních podmínkách 
zvířat využívaných k obchodním nebo 
vědeckým účelům;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že by měl být vypuštěn seznam úkolů referenčních středisek, neboť tyto úkoly 
nebyly dosud stanoveny. Funkce a úkoly referenčních středisek by měly být vymezeny později.

Pozměňovací návrh 891
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provádění vědeckých a technických 
studií o dobrých životních podmínkách 
zvířat využívaných k obchodním nebo 
vědeckým účelům;

d) koordinaci provádění vědeckých a 
technických studií o dobrých životních 
podmínkách zvířat využívaných k 
obchodním nebo vědeckým účelům;

Or. de

Odůvodnění

Za účelem předcházení zdvojování pravomocí s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin 
by referenčnímu centru měla být svěřena koordinační funkce a Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin by mohl nadále provádět nezávislé studie.
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Pozměňovací návrh 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vedení školení pro pracovníky 
vnitrostátních vědeckých podpůrných sítí 
nebo subjektů uvedených v písmenu a), 
pracovníky příslušných orgánů a 
odborníky ze třetích zemí;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že by měl být vypuštěn seznam úkolů referenčních středisek, neboť tyto úkoly 
nebyly dosud stanoveny. Funkce a úkoly referenčních středisek by měly být vymezeny později.

Pozměňovací návrh 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1 – písm. f)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) šíření výsledků výzkumu a technických 
inovací a spolupráce s výzkumnými 
subjekty Unie v oblasti své působnosti.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že by měl být vypuštěn seznam úkolů referenčních středisek, neboť tyto úkoly 
nebyly dosud stanoveny. Funkce a úkoly referenčních středisek by měly být vymezeny později.

Pozměňovací návrh 894
Horst Schnellhardt
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Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) referenčních středisek Evropské unie 
pro rozmnožovací materiál rostlin podle 
článku 93;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na navrhované vypuštění článků 93 až 94.

Pozměňovací návrh 895
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) referenčních středisek Evropské unie 
pro rozmnožovací materiál rostlin podle 
článku 93;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) referenčních středisek Evropské unie 
pro rozmnožovací materiál rostlin podle 
článku 93;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 897
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě požadavků, odpovědnosti a úkolů 
stanovených v čl. 91 odst. 3, článku 92, čl. 
93 odst. 3 čl. 95 odst. 3 a článku 96 je 
Komise v souladu s článkem 139 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se stanovení 
požadavků, odpovědnosti a úkolů pro 
referenční laboratoře Evropské unie,
referenční střediska Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin a referenční 
střediska Evropské unie pro dobré životní 
podmínky zvířat.

2. Kromě požadavků, odpovědnosti a úkolů 
stanovených v čl. 91 odst. 3, článku 92, čl. 
95 odst. 3 a článku 96 je Komise v souladu 
s článkem 139 zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci týkající se stanovení 
požadavků, odpovědnosti a úkolů pro 
referenční laboratoře Evropské unie a 
referenční střediska Evropské unie pro 
dobré životní podmínky zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě požadavků, odpovědnosti a úkolů 
stanovených v čl. 91 odst. 3, článku 92,
čl. 93 odst. 3, čl. 95 odst. 3 a článku 96 je 
Komise v souladu s článkem 139 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se stanovení 
požadavků, odpovědnosti a úkolů pro 
referenční laboratoře Evropské unie, 
referenční střediska Evropské unie pro 
rozmnožovací materiál rostlin a referenční 
střediska Evropské unie pro dobré životní 
podmínky zvířat.

2. Kromě požadavků, odpovědnosti a úkolů 
stanovených v čl. 91 odst. 3, článku 92, 
čl. 95 odst. 3 a článku 96 je Komise v 
souladu s článkem 139 zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci týkající se 
stanovení požadavků, odpovědnosti a 
úkolů pro referenční laboratoře Evropské 
unie a referenční střediska Evropské unie 
pro dobré životní podmínky zvířat.
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Or. de

Pozměňovací návrh 899
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Referenční laboratoře Evropské unie a 
referenční střediska Evropské unie 
podléhají kontrolám Komise, jejichž 
účelem je ověřit soulad s požadavky čl. 91 
odst. 3, článku 92, čl. 93 odst. 3, čl. 95 
odst. 3 a článku 96.

3. Referenční laboratoře Evropské unie a 
referenční střediska Evropské unie 
podléhají kontrolám Komise, jejichž 
účelem je ověřit soulad s požadavky čl. 91 
odst. 3, článku 92, čl. 95 odst. 3 a článku 
96.

Or. de

Pozměňovací návrh 900
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 98 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být nestranné a nesmí u nich 
v souvislosti s plněním úkolů národních 
referenčních laboratoří docházet ke střetu 
zájmů;

a) být nezávislé, nestranné a nesmí u nich 
v souvislosti s plněním úkolů národních 
referenčních laboratoří docházet ke střetu 
zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. a)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) spolupracují s referenčními laboratořemi 
Evropské unie a podílejí se na školeních a 
mezilaboratorních porovnávacích 
zkouškách, které tyto laboratoře organizují;

a) spolupracují s referenčními laboratořemi 
Evropské unie a mohou se podílet na 
školeních a mezilaboratorních 
porovnávacích zkouškách, které tyto 
laboratoře organizují;

Or. es

Odůvodnění

Měla by být poskytnuta možnost podílet se na školeních.

Pozměňovací návrh 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) koordinují činnosti úředních laboratoří 
určených v souladu s čl. 36 odst. 1 s cílem 
harmonizovat a zlepšovat laboratorní 
analytické, zkušební nebo diagnostické 
metody a jejich uplatňování;

b) koordinují činnosti národních úředních 
laboratoří určených v souladu s čl. 36 
odst. 1 s cílem harmonizovat a zlepšovat 
laboratorní analytické, zkušební nebo 
diagnostické metody a jejich uplatňování;

Or. es

Odůvodnění

Vkládá se výraz „národních“, neboť určování úředních laboratoří z jiných členských států by 
velmi ztížilo koordinaci.

Pozměňovací návrh 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. c)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) organizují podle potřeby porovnávací 
zkoušky mezi úředními laboratořemi a 
zajišťují vhodná následná opatření po 
takových zkouškách a o výsledcích těchto 
zkoušek a následných opatření informují 
příslušné orgány;

c) organizují podle potřeby porovnávací 
zkoušky mezi národními úředními 
laboratořemi a zajišťují vhodná následná 
opatření po takových zkouškách a o 
výsledcích těchto zkoušek a následných 
opatřeních informují příslušné orgány;

Or. es

Odůvodnění

Vkládá se výraz „národních“, neboť určování úředních laboratoří z jiných členských států by 
velmi ztížilo koordinaci.

Pozměňovací návrh 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajišťují, aby byly příslušným orgánům 
a úředním laboratořím předávány 
informace, které poskytuje referenční 
laboratoř Evropské unie;

d) zajišťují, aby byly příslušným orgánům 
a národním úředním laboratořím 
předávány informace, které poskytuje 
referenční laboratoř Evropské unie;

Or. es

Odůvodnění

Vkládá se výraz „národních“, neboť určování úředních laboratoří z jiných členských států by 
velmi ztížilo koordinaci.

Pozměňovací návrh 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 99 – odst. 1 – písm. fa) (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) aktivně se podílejí na diagnostice 
ohnisek nákaz přenášených potravou, 
zoonóz nebo nákaz zvířat v členských 
státech prostřednictvím potvrzování 
diagnóz, charakterizace a taxonomických 
nebo epizootických studií o izolátech 
patogenů nebo vzorcích škodlivých 
organismů, obdobně jako je stanoveno 
v čl. 92 odst. 2 písm. h) v souvislosti 
s národními referenčními laboratořemi 
Evropské unie.

Or. es

Odůvodnění

Obdobně jako je stanoveno v čl. 92 odst. 2 písm. h) v souvislosti s národními referenčními 
laboratořemi Evropské unie.

Pozměňovací návrh 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní pomoc v případě potřeby 
zahrnuje zapojení příslušného orgánu 
členského státu do úředních kontrol na 
místě, které provádějí příslušné orgány 
jiného členského státu.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Vztahy mezi členskými státy musí vycházet ze vzájemného uznávání provedených kontrol. O 
případných sporech by měla rozhodovat Komise.
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Pozměňovací návrh 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve snaze zefektivnit a zjednodušit 
výměnu informací stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů vzor 
formuláře:

vypouští se

a) žádostí o pomoci podle čl. 102 odst. 1;

b) pro výměnu obecných a opakujících se 
oznámení a odpovědí.

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

Or. es

Odůvodnění

Doposud jsou zkušenosti přijatelně dobré i bez vzorů formulářů. Má se za to, že by se postup 
zkomplikoval a měl by sklony k formalismu. Zvýšila by se byrokracie a náklady, protože by 
bylo zapotřebí používat nové počítačové nástroje, což by vyžadovalo přesun zdrojů na 
pracovníky IT na úkor pracovníků úředních kontrol, kteří mají řídit komunikaci a provádět 
úřední kontroly. 

Pozměňovací návrh 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 100 – odst. 5a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Výměna informací mezi příslušnými 
orgány podle ustanovení této hlavy musí 
být, pokud jde o výměny informací 
prostřednictvím systému včasné výměny 
informací pro potraviny a krmiva 
(RASFF), prováděna, aniž by byla 
dotčena ustanovení nařízení Komise (EU) 
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č. 16/2011 ze dne 10. ledna 2011, kterým 
se stanoví prováděcí opatření k systému 
včasné výměny informací pro potraviny a 
krmiva.

Or. es

Odůvodnění

Pro účely některých způsobů výměny informací mezi příslušnými orgány členských států, na 
něž se vztahuje jiná právní úprava, než jakou stanoví tato hlava, by měl být vložen konkrétní 
odkaz na zvláštní systém pro výměnu informací (systém včasné výměny informací – RASFF).

Pozměňovací návrh 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 139 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se minimálních 
požadavků, jež mají styčná místa určená v 
souladu s odstavcem 1 splňovat.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Styčná místa jsou jednotkami různého řádu, které patří pod jednotlivé příslušné orgány 
celostátních správ, tudíž na základě zásady subsidiarity by pro ně měly stanovovat minimální 
požadavky samy členské státy.

Pozměňovací návrh 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Specifikaci technických nástrojů a 
postupů komunikace mezi styčnými místy, 
která byla určena v souladu s odstavcem 
1, stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů.

vypouští se

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

Or. es

Odůvodnění

Navrhuje se vypustit odstavec 7, protože vzhledem k novým počítačovým nástrojům uvedeným 
v hlavě VI (činnosti Unie) kapitole IV (systémy pro správu informací) opět znamená zvýšení 
administrativní a ekonomické zátěže. Je zapotřebí ponechat prostor pro flexibilitu a vyhnout 
se přesměrování zdrojů na tvorbu nových zbytečných počítačových aplikací na úkor 
samotných zvláštních kontrol.

Pozměňovací návrh 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) do deseti dnů od přijetí žádosti stanoví, 
jaký čas k poskytnutí informované 
odpovědi na žádost potřebují;

b) do patnácti dnů od přijetí žádosti 
stanoví, jaký čas k poskytnutí informované 
odpovědi na žádost potřebují;

Or. es

Pozměňovací návrh 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dohodě mezi dožadujícími a 
dožádanými příslušnými orgány mohou 
být pracovníci určení dožadujícím 
orgánem přítomni při úředních 
kontrolách a šetřeních uvedených v 
odst. 1 písm. c), které provádějí dožádané 
příslušné orgány.

vypouští se

Pracovníci dožadujících příslušných 
orgánů v takovém případě:

a) musí být kdykoli schopni předložit 
písemné zmocnění prokazující jejich 
totožnost a úřední způsobilost;

b) musí mít přístup do týchž prostor a k 
týmž dokladům jako pracovníci 
dožádaných příslušných orgánů, a to 
jejich prostřednictvím a pouze za účelem 
vedení správního šetření;

c) nesmějí z vlastního podnětu vykonávat 
pravomoci šetření svěřené úředníkům 
dožádaných příslušných orgánů.

Or. es

Odůvodnění

Vztahy mezi členskými státy musí vycházet ze vzájemného uznávání provedených kontrol; o 
případných sporech by měla rozhodovat Komise. V souladu s ustanoveními článků 100 a 101.

Pozměňovací návrh 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2 – písm. b) – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) do deseti dnů od jejich přijetí uvedou: b) do patnácti pracovních dnů od jejich 
přijetí uvedou:

Or. es
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Pozměňovací návrh 914
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud příslušné orgány při úředních 
kontrolách provedených u zvířat nebo 
zboží pocházejících z jiného členského 
státu zjistí, že daná zvířata nebo zboží 
nejsou v souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2, v důsledku čehož způsobují 
riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
zdraví rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat, nebo v případě GMO a přípravků 
na ochranu rostlin pro životní prostředí, 
nebo představují vážné porušení těchto 
pravidel, neprodleně informují příslušné 
orgány členského státu odeslání nebo 
jakéhokoli jiného dotčeného členského 
státu, aby jim umožnily provést příslušné 
šetření.

1. Pokud příslušné orgány při úředních 
kontrolách provedených u zvířat nebo 
zboží pocházejících z jiného členského 
státu zjistí, že daná zvířata nebo zboží 
nejsou v souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2, v důsledku čehož způsobují 
riziko pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, 
dobré životní podmínky zvířat, nebo pro 
životní prostředí, nebo představují vážné 
porušení těchto pravidel, neprodleně 
informují příslušné orgány členského státu 
odeslání nebo jakéhokoli jiného dotčeného 
členského státu, aby jim umožnily provést 
příslušné šetření.

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud příslušné orgány při úředních 
kontrolách provedených u zvířat nebo 
zboží pocházejících z jiného členského 
státu zjistí, že daná zvířata nebo zboží 
nejsou v souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2, v důsledku čehož způsobují 
riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
zdraví rostlin, dobré životní podmínky 

1. Pokud příslušné orgány při úředních 
kontrolách provedených u zvířat nebo 
zboží pocházejících z jiného členského 
státu zjistí, že daná zvířata nebo zboží 
nejsou v souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2, v důsledku čehož způsobují 
riziko pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, 
dobré životní podmínky zvířat, nebo v 
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zvířat, nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí, nebo 
představují vážné porušení těchto pravidel, 
neprodleně informují příslušné orgány 
členského státu odeslání nebo jakéhokoli 
jiného dotčeného členského státu, aby jim 
umožnily provést příslušné šetření.

případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin pro životní prostředí, nebo 
představují vážné porušení těchto pravidel, 
neprodleně informují příslušné orgány 
členského státu odeslání nebo jakéhokoli 
jiného dotčeného členského státu, aby jim 
umožnily provést příslušné šetření.

Or. de

Pozměňovací návrh 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud příslušné orgány při úředních 
kontrolách provedených u zvířat nebo 
zboží pocházejících z jiného členského 
státu zjistí, že daná zvířata nebo zboží 
nejsou v souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2, v důsledku čehož způsobují 
riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
zdraví rostlin, dobré životní podmínky 
zvířat, nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí, nebo 
představují vážné porušení těchto pravidel, 
neprodleně informují příslušné orgány 
členského státu odeslání nebo jakéhokoli 
jiného dotčeného členského státu, aby jim 
umožnily provést příslušné šetření.

1. Pokud příslušné orgány při úředních 
kontrolách provedených u zvířat nebo 
zboží pocházejících z jiného členského 
státu zjistí, že daná zvířata nebo zboží 
nejsou v souladu s pravidly uvedenými v 
čl. 1 odst. 2, v důsledku čehož způsobují 
riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat, 
dobré životní podmínky zvířat, nebo v 
případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin pro životní prostředí, nebo 
představují vážné porušení těchto pravidel, 
neprodleně informují příslušné orgány 
členského státu odeslání nebo jakéhokoli 
jiného dotčeného členského státu, aby jim 
umožnily provést příslušné šetření.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s rozsahem působnosti navrhovaným v pozměňovacím návrhu pro čl. 1 odst. 2 
písm. g).

Pozměňovací návrh 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Mezi jiné dotčené členské státy 
uvedené v odst. 1 tohoto článku v případě 
porušení nařízení (ES) č. 1/2005 o 
ochraně zvířat během přepravy se řadí:

a) stát, který udělil povolení přepravcům:

b) v případě, že dopravní prostředek 
nesplňuje požadavky tohoto nařízení, stát, 
který udělil osvědčení o schválení 
silničních dopravních prostředků:

c) v případě, že na porušení požadavků 
tohoto nařízení se podílel řidič, stát, který 
řidiči vydal osvědčení o způsobilosti;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy určuje, že členské státy musí být 
informovány v případě jakéhokoli porušení. Navrhované nařízení o úředních kontrolách toto 
opatření uvedené v nařízení (ES) č. 1/2005 ruší. V souladu s tím by měly být úřední kontroly 
začleněny do navrhovaného nařízení, protože pojem „jiný dotčený členský stát“ je příliš 
obecný a otevřený k různým interpretacím.

Pozměňovací návrh 918
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 2 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) informují všechny příslušné dotčené 
zúčastněné subjekty, které jsou uvedeny 
ve vnitrostátních pohotovostních plánech 
potravinové bezpečnosti;

Or. en



PE526.079v03-00 38/115 AM\1015542CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105 vypouští se

Pomoc třetích zemí

1. Pokud příslušné orgány obdrží 
informace o nesouladu nebo riziku pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo zdraví 
rostlin, dobré životní podmínky zvířat, 
nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí od 
třetí země, neprodleně:

a) předají tyto informace příslušným 
orgánům v ostatních dotčených členských 
státech;

b) sdělí tyto informace Komisi, jsou-li 
nebo mohou-li být významné z hlediska 
Unie.

2. Informace získané prostřednictvím 
úředních kontrol a šetření provedených v 
souladu s tímto nařízením lze třetím 
stranám uvedeným v odstavci 1 předat, 
pokud:

a) příslušné orgány, které informace 
poskytly, souhlasí s jejich předáním;

b) se třetí země zavázala poskytovat pomoc 
nezbytnou pro shromažďování důkazů o 
praktikách, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s právními pravidly Unie nebo 
které představují riziko pro lidi, zvířata, 
rostliny nebo životní prostředí;

c) pokud jsou dodržována příslušná 
pravidla Unie a vnitrostátní pravidla 
týkající se sdělování osobních údajů 
třetím zemím.

Or. es
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Odůvodnění

V souladu s připomínkou uvedenou v jiných pozměňovacích návrzích, podle níž nesmí do 
působnosti tohoto nařízení spadat vývoz.

Pozměňovací návrh 920
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud příslušné orgány obdrží 
informace o nesouladu nebo riziku pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo zdraví 
rostlin, dobré životní podmínky zvířat,
nebo v případě GMO a přípravků na
ochranu rostlin pro životní prostředí od 
třetí země, neprodleně:

1. Pokud příslušné orgány obdrží 
informace o nesouladu nebo riziku pro 
lidské zdraví nebo zdraví zvířat, dobré 
životní podmínky zvířat, nebo pro životní 
prostředí od třetí země, neprodleně:

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se třetí země zavázala poskytovat pomoc 
nezbytnou pro shromažďování důkazů o 
praktikách, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s právními pravidly Unie, nebo 
které představují riziko pro lidi, zvířata, 
rostliny nebo životní prostředí;

b) se třetí země zavázala poskytovat pomoc 
nezbytnou pro shromažďování důkazů o 
praktikách, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s právními pravidly Unie, nebo 
které představují riziko pro lidi nebo
zvířata;

Or. de
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Pozměňovací návrh 922
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se třetí země zavázala poskytovat pomoc 
nezbytnou pro shromažďování důkazů o 
praktikách, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s právními pravidly Unie nebo 
které představují riziko pro lidi, zvířata,
rostliny nebo životní prostředí;

b) se třetí země zavázala poskytovat pomoc 
nezbytnou pro shromažďování důkazů o 
praktikách, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s právními pravidly Unie nebo 
které představují riziko pro lidi, zvířata 
nebo životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se třetí země zavázala poskytovat pomoc 
nezbytnou pro shromažďování důkazů o 
praktikách, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s právními pravidly Unie, nebo 
které představují riziko pro lidi, zvířata, 
rostliny nebo životní prostředí;

b) se třetí země zavázala poskytovat pomoc 
nezbytnou pro shromažďování důkazů o 
praktikách, které jsou nebo se jeví být v 
nesouladu s právními pravidly Unie, nebo 
které představují riziko pro lidi, zvířata
nebo životní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 139 3. Komise může prostřednictvím 
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zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající pravidel rychlé výměny
informací v případech uvedených v 
odstavci 1.

prováděcích aktů stanovit pravidla pro 
rychlou výměnu informací v případech 
uvedených v odstavci 1.

Or. es

Odůvodnění

O pravidlech pro rychlou výměnu informací uvedených v článku 106 se má rozhodovat 
prostřednictvím prováděcích aktů, které jsou vhodným právním prostředkem pro harmonizaci, 
a nikoli prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 925
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby úřední 
kontroly, na které se vztahuje toto nařízení, 
byly příslušnými orgány prováděny na 
základě víceletého vnitrostátního plánu
kontrol, jehož příprava a provádění probíhá 
na jejich území koordinovaným způsobem.

1. Členské státy zajistí, aby úřední 
kontroly, na které se vztahuje toto nařízení, 
byly příslušnými orgány prováděny na 
základě víceletých vnitrostátních plánů
kontrol, jejichž příprava a provádění 
probíhá na jejich území koordinovaným 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí jediný orgán, který je 
odpovědný za:

2. Členské státy určí orgán nebo orgány 
odpovědné za:

Or. es
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Odůvodnění

Nepovažujeme za vhodné, aby byl určen jen jeden orgán odpovědný za aspekty uvedené 
v odstavci 2, neboť do působnosti tohoto nařízení spadá značné množství velmi různorodých 
aspektů týkajících se mnoha různých oblastí.

Pozměňovací návrh 927
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) koordinaci přípravu plánu uvedeného v 
odstavci 1 mezi všemi příslušnými orgány 
odpovědnými za úřední kontroly;

a) koordinaci přípravy plánů uvedených v 
odstavci 1 mezi všemi příslušnými orgány 
odpovědnými za úřední kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajištění ucelenosti tohoto plánu a jeho
důsledného provádění.

b) zajištění ucelenosti těchto plánů a jejich
důsledného provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 107 – odst. 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajištění ucelenosti tohoto plánu a jeho b) zajištění ucelenosti tohoto plánu a jeho 
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důsledného provádění. souladu s tímto nařízením.

Or. es

Pozměňovací návrh 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víceleté vnitrostátní plány kontrol musí 
obsahovat obecné informace o struktuře a 
organizaci systémů úředních kontrol v 
dotčením členském státě a přinejmenším 
informace o:

2. Víceleté vnitrostátní plány kontrol musí 
obsahovat obecné informace o struktuře a 
organizaci systémů úředních kontrol 
prováděných v jednotlivých dotčených 
odvětvích v dotčeném členském státě a 
přinejmenším informace o:

Or. es

Odůvodnění

Obsah plánů kontroly týkajících se různých odvětví by neměl být shrnut do jediného formátu 
či dokumentu. Takovýto souhrnný dokument by byl nepřehledný.

Pozměňovací návrh 931
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) strategických cílech víceletého 
vnitrostátního plánu a o tom, jak jsou tyto 
cíle zohledněny v rámci stanovení priorit 
úředních kontrol a přidělení prostředků;

a) strategických cílech víceletých 
vnitrostátních plánů a o tom, jak jsou tyto 
cíle zohledněny v rámci stanovení priorit 
úředních kontrol a přidělení prostředků;

Or. en



PE526.079v03-00 44/115 AM\1015542CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 932
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly víceleté 
vnitrostátní plány kontrol uvedené v čl. 107 
odst. 1 s výjimkou těch částí, jejichž 
zveřejnění by mohlo narušit účinnost 
úředních kontrol, veřejně přístupné.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Takové plány mohou být připraveny ve 
spolupráci s příslušnými provozovateli 
v zájmu toho, aby byl zajištěn přístup 
k úředním kontrolám založený na riziku.

Or. en

Pozměňovací návrh 934
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víceletý vnitrostátní plán kontrol je
aktualizován, kdykoli je to nezbytné za 
účelem jeho úpravy v návaznosti na změny 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, a 
pravidelně revidován s přihlédnutím k 

2. Víceleté vnitrostátní plány kontrol jsou
aktualizovány, kdykoli je to nezbytné za 
účelem jejich úpravy v návaznosti na 
změny pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, a 
pravidelně revidován s přihlédnutím k 
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těmto faktorům: těmto faktorům:

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výskyt nových nákaz, škodlivých 
organismů rostlin nebo jiných rizik pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo zdraví 
rostlin, dobré životní podmínky zvířat,
nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí;

a) výskyt nových nákaz nebo jiných rizik 
pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, dobré 
životní podmínky zvířat nebo pro životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 936
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výskyt nových nákaz, škodlivých 
organismů rostlin nebo jiných rizik pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo zdraví 
rostlin, dobré životní podmínky zvířat, 
nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí;

a) výskyt nových nákaz nebo jiných rizik 
pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, dobré 
životní podmínky zvířat, nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 937
Martina Anderson
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Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy Komisi na požádání 
poskytnou aktuální verzi svého víceletého 
vnitrostátního plánu kontrol.

3. Členské státy Komisi na požádání 
poskytnou aktuální verzi svých víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Článek 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110 vypouští se

Přenesení pravomoci v případě víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol

Komise je v souladu s článkem 139 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol uvedených v 
čl. 107 odst. 1.

Prostřednictvím těchto aktů v přenesené 
pravomoci stanoví:

a) kritéria kategorizace rizik činností 
provozovatelů;

b) priority úředních kontrol na základě 
kritérií stanovených v článku 8 a v 
pravidlech stanovených v článcích 15 až 
24;

c) postupů dosažení maximální účinnosti 
úředních kontrol;

d) hlavní výkonnostní ukazatele, které 
mají příslušné orgány používat při 
posuzování víceletých vnitrostátních 
plánů kontrol a jejich provádění.

Or. es
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Odůvodnění

Kritéria rizik musí určovat členské státy spolu s příslušnými postupy a prioritami, a proto je 
navrhováno vypuštění tohoto článku.

Pozměňovací návrh 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem provést v Unii rozsáhlé posouzení 
stavu uplatňování pravidel uvedených v 
čl. 1 odst. 2 nebo rozšíření určitých 
nebezpečí je Komise v souladu s článkem 
139 zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se:

S cílem provést v Unii rozsáhlé posouzení 
stavu uplatňování pravidel uvedených v 
čl. 1 odst. 2 nebo rozšíření určitých 
nebezpečí je Komise zmocněna přijímat 
prováděcí akty týkající se:

Or. es

Odůvodnění

Je zásadní, aby se na přípravě pravidel týkajících se organizace uvedených koordinovaných 
plánů kontrol podílely členské státy, neboť právě ony je poté budou provádět.

Pozměňovací návrh 940
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) organizace a provádění koordinovaných 
plánů kontrol, jejichž platnost je v jedné z 
oblastí, na které se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2, omezena;

a) příprava, organizace a provádění 
koordinovaných plánů kontrol, jejichž 
platnost je v jedné z oblastí, na které se 
vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, 
omezena;

Or. en
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Pozměňovací návrh 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ad hoc organizace shromažďování údajů 
a informací v souvislosti s uplatňováním 
specifického souboru pravidel uvedených 
v čl. 1 odst. 2 nebo týkajících se rozšíření
určitých nebezpečí.

b) ad hoc organizace shromažďování údajů 
a informací v souvislosti s rozšířením
určitých nebezpečí.

Or. es

Odůvodnění

To je samozřejmé, neboť je v odstavci 1 stanoveno, že shromážděné údaje a informace 
souvisejí s pravidly stanovenými v čl. 1 odst. 2.

Pozměňovací návrh 942
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) úloha zúčastněných subjektů při
vytváření a provádění koordinovaných 
plánů kontrol;

Or. en

Pozměňovací návrh 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 111 – odst. 1a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Uvedené prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 141 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Je zásadní, aby se na přípravě pravidel týkajících se organizace uvedených koordinovaných 
plánů kontrol podílely členské státy, neboť právě ony je poté budou provádět.

Pozměňovací návrh 944
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 112 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý rok do 30. června předloží 
jednotlivé členské státy Komisi zprávu, ve 
které uvedou:

1. Do 30. června každého druhého roku po 
vstupu tohoto nařízení v platnost předloží 
jednotlivé členské státy Komisi zprávu, ve 
které uvedou:

Or. en

Odůvodnění

Každoroční předkládání těchto zpráv by představovalo značnou zátěž. Předkládání zpráv 
každý druhý rok bude odpovídajícím způsobem plnit požadavky předkládání zpráv, aniž by 
byly členské státy zbytečně zatěžovány.

Pozměňovací návrh 945
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 112 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré změny provedené ve víceletých 
vnitrostátních plánech kontrol za účelem 
zohlednění faktorů uvedených v čl. 109 
odst. 2;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 112 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výsledky úředních kontrol provedených 
v předchozím roce na základě víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 112 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) typ a počet případů nesouladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, které příslušné 
orgány zjistily v předchozím roce;

c) typ a počet případů nesouladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, které příslušné 
orgány zjistily v předchozím roce, dle 
jednotlivých odvětví a se všemi 
příslušnými detaily;

Or. en
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Pozměňovací návrh 948
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 112 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) opatření k zajištění účinného provádění 
víceletých vnitrostátních plánů kontrol, 
včetně donucovacích opatření a jejich 
výsledků.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 112 – odst. 1 – písm. d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) e) informace týkající se 
transparentnosti při uplatňování poplatků 
uvedených v čl. 83 odst. 2;

Or. it

Odůvodnění

Neustálé monitorování transparentnosti v oblasti poplatků uplatňovaných ze strany členských 
států bude zásadní při vytváření zdravého systému hospodářské soutěže uvnitř Evropské unie.

Pozměňovací návrh 950
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zpřístupní veřejnosti výroční 
zprávu o fungování úředních kontrol v 

1. Do 31. prosince Komise veřejnosti 
zpřístupní každého druhého roku po 
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členských státech, ve které zohlední: vstupu tohoto nařízení v platnost výroční 
zprávu o fungování úředních kontrol v 
členských státech, ve které zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výroční zprávy předložené členskými 
státy v souladu s článkem 112;

a) výroční zprávy předložené členskými 
státy v souladu s článkem 112, včetně 
informací týkajících se transparentnosti 
při uplatňování poplatků uvedených v čl. 
83 odst. 2;

Or. it

Odůvodnění

Neustálé monitorování transparentnosti v oblasti poplatků uplatňovaných ze strany členských 
států bude zásadní při vytváření zdravého systému hospodářské soutěže uvnitř Evropské unie.

Pozměňovací návrh 952
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 113 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva uvedená v odstavci 1 
může podle potřeby zahrnovat doporučení 
týkající se možných zlepšení systémů 
úředních kontrol v členských státech a 
zvláštních úředních kontrol v určitých 
oblastech.

2. Výroční zpráva uvedená v odstavci 1 
bude zahrnovat doporučení týkající se 
možných zlepšení systémů úředních 
kontrol v členských státech a zvláštních 
úředních kontrol v určitých oblastech.
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Or. en

Pozměňovací návrh 953
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou 
organizovány ve spolupráci s příslušnými 
orgány členských států a prováděny 
pravidelně.

2. Kontroly uvedené v odstavci 1 jsou 
organizovány ve spolupráci s příslušnými 
orgány členských států a prováděny 
pravidelně. Četnost a počet těchto kontrol 
zohledňuje postupy řízení kontrol, a 
případně i udílení akreditací podle 
mezinárodních standardů odpovědnými 
orgány.

Or. fr

Odůvodnění

Některé části nařízení jsou pobdobné jako požadavky norem ISO/IEC 17020 nebo 17065 
(dříve EN 45011). Je nutné zhodnotit postupy, které provedějí kontrolní orgány na základě 
mezinárodních standardů, a obecněji i řídící postupy postupy provádění kontrol a snížit tak 
tlak na kontroly vyvíjený ze strany Komise (Potravinový a veterinární úřad) na členské státy.

Pozměňovací návrh 954
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Součástí kontrol uvedených v odstavci 1 
může být ověřování na místě. Pracovníci 
příslušných orgánů mohou při provádění 
úředních kontrol doprovázet odborníci 
Komise.

3. Součástí kontrol uvedených v odstavci 1 
může být ověřování na místě. Pracovníky 
příslušných orgánů mohou při provádění 
úředních kontrol doprovázet odborníci 
Komise, pokud s tím souhlasí příslušné 
vnitrostátní orgány.
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Or. de

Pozměňovací návrh 955
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V konečném znění zpráv podle odstavce 
1 může Komise podle potřeby členským 
státům doporučit, aby přijaly nápravná 
nebo preventivní opatření k řešení 
konkrétních nebo systémových nedostatků, 
které její odborníci zjistili během kontrol 
provedených v souladu s čl. 115 odst. 1.

2. V konečném znění zpráv podle odstavce 
1 Komise členským státům doporučí, aby 
přijaly nápravná nebo preventivní opatření 
k řešení konkrétních nebo systémových 
nedostatků, které její odborníci zjistili 
během kontrol provedených v souladu s čl. 
115 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 116 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V konečném znění zpráv podle odstavce 
1 může Komise podle potřeby členským 
státům doporučit, aby přijaly nápravná 
nebo preventivní opatření k řešení 
konkrétních nebo systémových nedostatků, 
které její odborníci zjistili během kontrol 
provedených v souladu s čl. 115 odst. 1.

2. V konečném znění zpráv podle odstavce 
1 může Komise podle potřeby členským 
státům doporučit, aby přijaly nápravná 
nebo preventivní opatření k řešení 
konkrétních nebo systémových nedostatků, 
které její odborníci zjistili během kontrol 
provedených v souladu s čl. 115 odst. 1.
Tato doporučení nejsou právně závazná.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že doporučení nemohou být základem pro upaltňování práva.
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Pozměňovací návrh 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může program kontrol 
prostřednictvím prováděcích aktů změnit, 
aby v něm byl zohledněn vývoj v 
oblastech, na které se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2. Každá taková 
změna musí být oznámena členským 
státům.

2. Komise může program kontrol 
prostřednictvím prováděcích aktů změnit, 
aby v něm byl zohledněn vývoj v 
oblastech, na které se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2. Každá taková 
změna musí být včas oznámena členským 
státům.

Or. es

Odůvodnění

Včasné oznámení je nezbytné k tomu, aby byly členské státy řádně informovány.

Pozměňovací návrh 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytnou veškerou nezbytnou pomoc, 
veškerou dokumentaci a další technickou 
podporu, o kterou odborníci Komise 
požádají, aby jim umožnily provádět 
kontroly účinně a efektivně;

b) poskytnou nezbytnou technickou
pomoc, dokumentaci a další technickou 
podporu odborníkům Komise, aby mohli 
provádět kontroly účinně a efektivně;

Or. es

Odůvodnění

Bylo by zapotřebí upřesnit typ pomoci poskytované členskými státy a omezit ji na technickou 
pomoc. Zároveň musí být v tomto ustanovení zohledněny určité okolnosti přizpůsobené 
aktuálním situacím.
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Pozměňovací návrh 959
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odborníci Komise mohou provádět 
kontroly ve třetích zemích s cílem:

1. Odborníci Komise budou provádět
stejně často jako kontroly pro Komisi 
v členských státech nebo i častěji kontroly
ve třetích zemích s cílem:

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ověřit soulad nebo rovnocennost
právních předpisů a systémů třetí země, 
včetně úředního osvědčování a vydávání 
úředních osvědčení, úředních označení, 
úředních značek a jiných úředních 
potvrzení, s požadavky stanovenými 
v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;

a) ověřit soulad právních předpisů a 
systémů třetí země, včetně úředního 
osvědčování a vydávání úředních 
osvědčení, úředních označení, úředních 
značek a jiných úředních potvrzení, s 
požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ověřit, zda je kontrolní systém třetí země 
schopen zajistit, že zásilky zvířat a zboží 
vyvážené do Unie splňují příslušné 
požadavky stanovené v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo požadavky, 
které jsou uznány jako přinejmenším 
rovnocenné;

b) ověřit, že kontrolní systém třetí země je
schopen zajistit, že zásilky zvířat a zboží 
vyvážené do Unie splňují příslušné 
požadavky stanovené v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 962
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případnou situaci týkající se zdraví 
zvířat, zoonóz, zdraví rostlin a postupy 
oznamování ohnisek nákaz zvířat a 
škodlivých organismů rostlin Komisi a 
příslušným mezinárodním orgánům;

f) případnou situaci týkající se zdraví zvířat
a zoonóz a postupy oznamování ohnisek 
nákaz zvířat Komisi a příslušným 
mezinárodním orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 2 – písm. f)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případnou situaci týkající se zdraví 
zvířat, zoonóz, zdraví rostlin a postupy 
oznamování ohnisek nákaz zvířat a 
škodlivých organismů rostlin Komisi a 
příslušným mezinárodním orgánům;

f) případnou situaci týkající se zdraví zvířat 
a zoonóz a postupy oznamování ohnisek 
nákaz zvířat Komisi a příslušným 
mezinárodním orgánům;
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Or. es

Odůvodnění

V souladu s rozsahem působnosti navrhovaným pro toto nařízení.

Pozměňovací návrh 964
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případnou situaci týkající se zdraví 
zvířat, zoonóz, zdraví rostlin a postupy 
oznamování ohnisek nákaz zvířat a 
škodlivých organismů rostlin Komisi a 
příslušným mezinárodním orgánům;

f) případnou situaci týkající se zdraví zvířat 
a zoonóz a postupy oznamování ohnisek 
nákaz zvířat Komisi a příslušným 
mezinárodním orgánům;

Or. de

Pozměňovací návrh 965
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) rozsah a fungování úředních kontrol 
prováděných u zvířat, rostlin a produktů 
živočišného a rostlinného původu 
přicházejících z jiných třetích zemí;

g) rozsah a fungování úředních kontrol 
prováděných u zvířat a produktů 
živočišného a rostlinného původu 
přicházejících z jiných třetích zemí;

Or. de

Odůvodnění

Díky rozčlenění odvětvových předpisů o zdraví rostlin, rozmnožovacím materiálu rostlin a 
přípravcích na ochranu rostlin není uvedené rozšíření v tomto nařízení nutné.
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Pozměňovací návrh 966
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) rozsah a fungování úředních kontrol 
prováděných u zvířat, rostlin a produktů 
živočišného a rostlinného původu 
přicházejících z jiných třetích zemí;

g) rozsah a fungování úředních kontrol 
prováděných u zvířat a produktů 
živočišného původu přicházejících z jiných 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 967
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) ujištění, která může třetí země 
poskytnout, pokud jde o soulad nebo 
rovnocennost s požadavky stanovenými v 
pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2.

h) ujištění, která může třetí země 
poskytnout, pokud jde o soulad s 
požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 968
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1 – písm. g – písm. iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) Evropské a středozemní organizace 
ochrany rostlin;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 969
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1 – písm. g – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) Evropské a středozemní organizace 
ochrany rostlin;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1 – písm. g – písm. iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) Evropské a středozemní organizace 
ochrany rostlin;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 971
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1 – písm. g – písm. v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) sekretariátu Mezinárodní úmluvy o 
ochraně rostlin;

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 972
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1 – písm. g – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) sekretariátu Mezinárodní úmluvy o 
ochraně rostlin;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1 – písm. g – písm. v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) sekretariátu Mezinárodní úmluvy o 
ochraně rostlin;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 974
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 120 – odst. 1 – písm. h a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) pravděpodobnosti podvodného 
chování, které by mohlo oklamat 
očekávání spotřebitele, co se týče povahy, 
kvality a složení potravin a zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Článek 123

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 123 vypouští se

Kontroly třetích zemí prováděné 
v členských státech

1. Členské státy uvědomí Komisi o:

a) kontrolách, které na jejich území 
plánují provést příslušné orgány třetích 
zemí;

b) zamýšleném harmonogramu a rozsahu 
takových kontrol.

2.

Odborníci Komise se mohou účastnit 
kontrol uvedených v odstavci 1, pokud o 
to požádají:

a) příslušné orgány členských států, kde 
jsou dané kontroly prováděny; nebo

b) příslušné orgány třetí země, která dané 
kontroly provádí.

Organizace účasti odborníků Komise a 
konečného harmonogramu a rozsahu 
kontrol uvedených v odstavci 1 probíhá v 
úzké spolupráci mezi Komisí a 
příslušnými orgány členského státu, kde 
jsou dané kontroly prováděny.
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3. Účelem účasti odborníků Komise na 
kontrolách uvedených v odstavci 1 je 
zejména:

a) poskytovat poradenství ohledně 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2;

b) poskytovat informace a údaje dostupné 
na úrovni Unie, které mohou být užitečné 
při kontrole prováděné příslušnými 
orgány třetí země;

c) zajistit jednotnost kontrol prováděných 
příslušnými orgány třetích zemí.

Or. es

Odůvodnění

Vývoz musí být vyňat z působnosti tohoto nařízení a upraven jednotlivými členskými státy. 
Členským státům je uložena povinnost uvědomit Komisi o kontrolách, které na jejich území 
plánují provést třetí země, a Komisi je umožněno se těchto inspekčních návštěv účastnit, což 
lze jen stěží sladit se stávající strukturou dvoustranných jednání o vývozu mezi členským 
státem a třetí zemí.

Pozměňovací návrh 976
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od třetích zemí, které zamýšlejí vyvézt 
do Unie zvířata a zboží, Komise požaduje, 
aby poskytly níže uvedené přesné a 
aktuální informace o všeobecné organizaci 
a řízení systémů hygienických a 
fytosanitárních kontrol na jejich území:

1. Od třetích zemí, které zamýšlejí vyvézt 
do Unie zvířata a zboží, Komise požaduje, 
aby poskytly níže uvedené přesné a 
aktuální informace o všeobecné organizaci 
a řízení systémů hygienických kontrol na 
jejich území:

(Při přijímání se tento pozměňovací návrh 
vztahuje na celý článek.)

Or. de



PE526.079v03-00 64/115 AM\1015542CS.doc

CS

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 977
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od třetích zemí, které zamýšlejí vyvézt 
do Unie zvířata a zboží, Komise požaduje, 
aby poskytly níže uvedené přesné a 
aktuální informace o všeobecné organizaci 
a řízení systémů hygienických a 
fytosanitárních kontrol na jejich území:

1. Od třetích zemí, které zamýšlejí vyvézt 
do Unie zvířata a zboží, Komise požaduje, 
aby poskytly níže uvedené přesné a 
aktuální informace o všeobecné organizaci 
a řízení systémů hygienických kontrol na 
jejich území:

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Od třetích zemí, které zamýšlejí vyvézt 
do Unie zvířata a zboží, Komise požaduje, 
aby poskytly níže uvedené přesné a 
aktuální informace o všeobecné organizaci 
a řízení systémů hygienických a 
fytosanitárních kontrol na jejich území:

1. Od třetích zemí, které zamýšlejí vyvézt 
do Unie zvířata a zboží, Komise požaduje, 
aby poskytly níže uvedené přesné a 
aktuální informace o všeobecné organizaci 
a řízení systémů hygienických kontrol na 
jejich území:

Or. de

Pozměňovací návrh 979
Bart Staes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hygienické nebo fytosanitární předpisy 
přijaté nebo navržené na jejich území;

a) hygienické předpisy přijaté nebo 
navržené na jejich území;

Or. en

Pozměňovací návrh 980
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hygienické nebo fytosanitární předpisy 
přijaté nebo navržené na jejich území;

a) hygienické předpisy přijaté nebo 
navržené na jejich území;

Or. de

Pozměňovací návrh 981
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) postupy posuzování rizika a faktory, k 
nimž se přihlíží při posuzování rizika a při 
stanovení přiměřené úrovně hygienické 
nebo fytosanitární ochrany;

b) postupy posuzování rizika a faktory, k 
nimž se přihlíží při posuzování rizika a při 
stanovení přiměřené úrovně hygienické 
ochrany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 982
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) postupy posuzování rizika a faktory, k 
nimž se přihlíží při posuzování rizika a při 
stanovení přiměřené úrovně hygienické 
nebo fytosanitární ochrany;

b) postupy posuzování rizika a faktory, k 
nimž se přihlíží při posuzování rizika a při 
stanovení přiměřené úrovně hygienické 
ochrany;

Or. de

Pozměňovací návrh 983
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případně výsledky vnitrostátních kontrol 
prováděných u zvířat a zboží určených na 
vývoz do Unie;

f) pokud existují, výsledky vnitrostátních 
kontrol prováděných u zvířat a zboží 
určených na vývoz do Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 984
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně změny, které byly učiněny ve 
struktuře a fungování kontrolních systémů 
na základě hygienických nebo 
fytosanitárních požadavků Unie nebo 
doporučení podle čl. 121 druhého 

g) případně změny, které byly učiněny ve 
struktuře a fungování kontrolních systémů 
na základě hygienických požadavků Unie 
nebo doporučení podle čl. 121 druhého 
pododstavce.
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pododstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně změny, které byly učiněny ve 
struktuře a fungování kontrolních systémů 
na základě hygienických nebo 
fytosanitárních požadavků Unie nebo 
doporučení podle čl. 121 druhého 
pododstavce.

g) případně změny, které byly učiněny ve 
struktuře a fungování kontrolních systémů 
na základě hygienických požadavků Unie 
nebo doporučení podle čl. 121 druhého 
pododstavce.

Or. de

Pozměňovací návrh 986
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je v souladu s článkem 139 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se podmínek, které mají 
být dodržovány v případě zvířat a zboží 
vstupujících do Unie ze třetích zemí, pokud 
jsou tyto podmínky nezbytné pro zajištění 
souladu těchto zvířat a zboží s příslušnými 
požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2, s výjimkou čl. 1 
odst. 2 písm. d), e), g) a h) a článku 6 
nařízení (ES) č. 853/2004, nebo s 
požadavky, které jsou uznány jako 
přinejmenším rovnocenné.

1. Komise je v souladu s článkem 139 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se podmínek, které mají 
být dodržovány v případě zvířat a zboží 
vstupujících do Unie ze třetích zemí, pokud 
jsou tyto podmínky nezbytné pro zajištění 
souladu těchto zvířat a zboží s příslušnými 
požadavky stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2, s výjimkou čl. 1 
odst. 2 písm. d), e), g) a h) a článku 6 
nařízení (ES) č. 853/2004.
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Or. en

Pozměňovací návrh 987
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) požadavek, aby zásilky určitých zvířat a 
zboží ze třetích zemí byly odesílány ze 
zařízení, jež splňují příslušné požadavky 
uvedené v odstavci 1 nebo požadavky, 
které jsou uznány jako přinejmenším 
rovnocenné, nebo aby je tato zařízení 
obdržela či připravila;

b) požadavek, aby zásilky určitých zvířat a 
zboží ze třetích zemí byly odesílány ze 
zařízení, jež splňují příslušné požadavky 
uvedené v odstavci 1, nebo aby je tato 
zařízení obdržela či připravila;

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavek, aby zásilky určitých zvířat a 
zboží doprovázelo úřední osvědčení, úřední 
potvrzení nebo jakékoli jiné důkazy, že 
zásilky splňují příslušné požadavky 
uvedené v odstavci 1 nebo požadavky, 
které jsou uznány jako přinejmenším 
rovnocenné;

c) požadavek, aby zásilky určitých zvířat a 
zboží doprovázelo úřední osvědčení, úřední 
potvrzení nebo jakékoli jiné důkazy, že 
zásilky splňují příslušné požadavky 
uvedené v odstavci 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 989
Bart Staes
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakýkoli jiný požadavek nezbytný k 
zajištění toho, aby určitá zvířata a zboží 
poskytovaly takovou úroveň ochrany 
zdraví a v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin, takovou úroveň ochrany 
životního prostředí, která je rovnocenná 
ochraně zajištěné požadavky uvedenými v 
odstavci 1.

e) jakýkoli jiný požadavek nezbytný k 
zajištění toho, aby určitá zvířata a zboží 
byly v souladu s požadavky uvedenými v 
odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 990
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost o zařazení na seznam doplněnou 
náležitými důkazy a zárukami, že daná 
zvířata a zboží z uvedené třetí země splňují 
příslušné požadavky uvedené v čl. 125 
odst. 1 nebo rovnocenné požadavky, zasílá 
třetí země za tímto účelem Komisi, která jí 
schvaluje prostřednictvím prováděcích
aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají a 
aktualizují v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 141 odst. 2.

2. Žádost o zařazení na seznam doplněnou 
náležitými důkazy a zárukami, že daná 
zvířata a zboží z uvedené třetí země splňují 
příslušné požadavky uvedené v čl. 125 
odst. 1 nebo rovnocenné požadavky, zasílá 
třetí země za tímto účelem Komisi, která jí 
schvaluje prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s čl. 139.

Or. en

Pozměňovací návrh 991
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění dostatečných úředních kontrol 
a jiných činností ze strany příslušných 
orgánů třetí země ta účelem posouzení 
přítomnosti nebezpečí pro lidské zdraví,
zdraví zvířat nebo zdraví rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat, nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí;

c) provádění dostatečných úředních kontrol 
a jiných činností ze strany příslušných 
orgánů třetí země ta účelem posouzení 
přítomnosti nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat, dobré životní podmínky 
zvířat, nebo pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění dostatečných úředních kontrol 
a jiných činností ze strany příslušných 
orgánů třetí země ta účelem posouzení 
přítomnosti nebezpečí pro lidské zdraví,
zdraví zvířat nebo zdraví rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat, nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí;

c) provádění dostatečných úředních kontrol 
a jiných činností ze strany příslušných 
orgánů třetí země ta účelem posouzení 
přítomnosti nebezpečí pro lidské zdraví 
nebo zdraví zvířat, dobré životní podmínky 
zvířat, nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 993
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pravidelnost a rychlost, s jakou podává 
třetí země informace o přítomnosti 
nebezpečí pro lidské zdraví, zdraví zvířat 
nebo zdraví rostlin, dobré životní 
podmínky zvířat, nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí;

d) pravidelnost a rychlost, s jakou podává 
třetí země informace o přítomnosti 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat, dobré životní podmínky zvířat, nebo 
pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 994
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pravidelnost a rychlost, s jakou podává 
třetí země informace o přítomnosti 
nebezpečí pro lidské zdraví, zdraví zvířat, 
dobré životní podmínky zvířat, nebo v 
případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin pro životní prostředí;

d) pravidelnost a rychlost, s jakou podává 
třetí země informace o přítomnosti 
nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví 
zvířat, dobré životní podmínky zvířat, nebo 
v případě GMO a přípravků na ochranu 
rostlin pro životní prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 995
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 3 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podmínky, které se vztahují na zařízení, 
ze kterých jsou dováženy do Unie zvířata 
nebo zboží, jsou v souladu s požadavky 
rovnocennými požadavkům uvedeným v 
čl. 125 odst. 1;

i) podmínky, které se vztahují na zařízení, 
ze kterých jsou dováženy do Unie zvířata 
nebo zboží, jsou v souladu s požadavky 
uvedenými v čl. 125 odst. 1;
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Or. en

Pozměňovací návrh 996
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jakékoli jiné informace nebo údaje o 
schopnosti třetí země zajistit, aby do Unie 
vstupovaly pouze zvířata nebo zboží, které 
poskytují stejnou nebo rovnocennou
úroveň ochrany, jaká je dána příslušnými 
požadavky uvedenými v čl. 125 odst. 1.

f) jakékoli jiné informace nebo údaje o 
schopnosti třetí země zajistit, aby do Unie 
vstupovaly pouze zvířata nebo zboží, které 
poskytují stejnou úroveň ochrany, jaká je 
dána příslušnými požadavky uvedenými v 
čl. 125 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud v případech jiných, než které jsou 
uvedeny v článku 53 nařízení (ES) č. 
178/2002, článku 249 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] a čl. 27 odst. 1, čl. 29 odst. 
1, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2, čl. 47 odst. 
1, čl. 49 odst. 2, čl. 50 odst. 2 nařízení 
(EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] existují důkazy, že 
vstup některých zvířat nebo zboží 
pocházejících ze třetí země, regionu dané 
země nebo skupiny třetích zemí do Unie 

1. Pokud v případech jiných, než které jsou 
uvedeny v článku 53 nařízení (ES) č. 
178/2002, článku 249 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] existují důkazy, že vstup 
některých zvířat nebo zboží pocházejících 
ze třetí země, regionu dané země nebo 
skupiny třetích zemí do Unie může 
představovat riziko pro lidské zdraví nebo
zdraví zvířat, dobré životní podmínky 
zvířat, nebo pro životní prostředí, nebo 
existují-li důkazy o tom, že může docházet 
k rozsáhlému závažnému nesouladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, přijme 
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může představovat riziko pro lidské zdraví,
zdraví zvířat nebo zdraví rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat, nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí, nebo existují-li důkazy o 
tom, že může docházet k rozsáhlému 
závažnému nesouladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů nezbytná 
opatření, aby toto riziko omezila nebo 
zjištěný nesoulad napravila. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 141 odst. 2.

Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s čl. 139 nezbytná 
opatření, aby toto riziko omezila nebo 
zjištěný nesoulad napravila.

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud v případech jiných, než které jsou 
uvedeny v článku 53 nařízení (ES) 
č. 178/2002, článku 249 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] a čl. 27 odst. 1, čl. 29 
odst. 1, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2, čl. 47 
odst. 1, čl. 49 odst. 2, čl. 50 odst. 2 
nařízení (EU) č. XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] existují důkazy, že 
vstup některých zvířat nebo zboží 
pocházejících ze třetí země, regionu dané 
země nebo skupiny třetích zemí do Unie 
může představovat riziko pro lidské zdraví,
zdraví zvířat nebo zdraví rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat, nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí, nebo existují-li důkazy o 
tom, že může docházet k rozsáhlému 
závažnému nesouladu s pravidly 

1. Pokud v případech jiných, než které jsou 
uvedeny v článku 53 nařízení (ES) 
č. 178/2002, článku 249 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] existují důkazy, že vstup 
některých zvířat nebo zboží pocházejících 
ze třetí země, regionu dané země nebo 
skupiny třetích zemí do Unie může 
představovat riziko pro lidské zdraví nebo 
zdraví zvířat, dobré životní podmínky 
zvířat, nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí, nebo 
existují-li důkazy o tom, že může docházet 
k rozsáhlému závažnému nesouladu s 
pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, přijme 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
nezbytná opatření, aby toto riziko omezila 
nebo zjištěný nesoulad napravila. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 141 
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uvedenými v čl. 1 odst. 2, přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů nezbytná 
opatření, aby toto riziko omezila nebo 
zjištěný nesoulad napravila. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 141 odst. 2.

odst. 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 999
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadavek, aby zásilky zvířat a zboží 
uvedených v odstavci 1, které pocházejí 
nebo jsou odesílány z určitých třetích zemí 
nebo regionů daných zemí, doprovázelo 
úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo 
jakékoli jiné důkazy, že zásilka splňuje 
požadavky stanovené pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 nebo požadavky, které jsou 
uznány jako přinejmenším rovnocenné;

d) požadavek, aby zásilky zvířat a zboží 
uvedených v odstavci 1, které pocházejí 
nebo jsou odesílány z určitých třetích zemí 
nebo regionů daných zemí, doprovázelo 
úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo 
jakékoli jiné důkazy, že zásilka splňuje 
požadavky stanovené pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 1000
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 128

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 128 vypouští se

Rovnocennost

1. V oblastech, na které se vztahují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, s 
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výjimkou čl. 1 odst. 2 písm. d), e), g) a h), 
může Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů uznat, že opatření uplatňovaná ve 
třetí zemi nebo regionech dané země jsou 
rovnocenná požadavkům stanoveným 
těmito pravidly, a to na základě:

a) důkladného přezkoumání informací a 
údajů, které třetí země poskytla podle čl. 
124 odst. 1;

b) případně uspokojivého výsledku 
kontroly provedené v souladu s čl. 119 
odst. 1;

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

2. Prováděcími akty uvedenými v odstavci 
1 se stanoví podmínky, jimiž se upravuje 
vstup zvířat a zboží z dané třetí země nebo 
regionů dané země do Unie a k těmto 
podmínkám může náležet:

a) povaha a obsah úředních osvědčení 
nebo potvrzení, která musí doprovázet 
zvířata nebo zboží;

b) zvláštní požadavky použitelné na vstup 
zvířat nebo zboží do Unie a na úřední 
kontroly prováděné při vstupu do Unie;

c) v případě potřeby postupy pro 
vypracování a aktualizaci seznamů 
regionů nebo zařízení v dotčené třetí zemi, 
z nichž je vstup zvířat a zboží do Unie 
povolen.

3. Nastane-li situace, že některá 
z podmínek z podmínek pro uznání 
rovnocennosti již není splněna, Komise 
prováděcí akty uvedené v odstavci 1 
neprodleně zruší prostřednictvím 
prováděcích aktů.

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

(Tento pozměňovací návrh by se měl 
promítnout do celého textu. V souladu s 
provedenými změnami by měly být 
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upraveny také jednotlivé body 
odůvodnění.)

Or. en

Odůvodnění

Existuje nebezpečí, že výrobky ze třetích zemí budou prohlášeny za „rovnocenné“, aniž by ve 
skutečnosti byly z pohledu mnoha lidí v souladu s právními předpisy EU. Zavedení tohoto 
termínu do tohoto nařízení by otevřelo dveře nepředstavitelným možnostem pro zneužití 
(např. co se týče nakládání s mrtvými těly, využívání hormonů ve výrobě masa, atd.).

Pozměňovací návrh 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Článek 128 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 128a

Podpora rozvojových zemí

1. S cílem zajistit, že rozvojové země 
budou schopny dodržovat ustanovení 
tohoto nařízení, lze přijmout opatření, 
která mohou být uplatňována, dokud 
budou prokazatelně účinná, a která
budou podporovat:

– splnění podmínek pro vstup zvířat a 
zboží do Unie;

– vypracování pokynů pro organizaci 
úředních kontrol týkajících se výrobků
vyvážených do Unie;

– vyslání odborníků Evropské unie nebo 
členských států do rozvojových zemí 
s cílem poskytnout jim podporu při 
organizaci úředních kontrol;

– účast inspektorů z rozvojových zemí na 
vzdělávání a školení.

2. Komise je v souladu s článkem 139 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci týkajících se pravidel o 
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podpoře rozvojových zemí stanovených v 
prvním odstavci.

Or. de

Odůvodnění

I nadále by měla zůstat zachována podpora rozvojovým zemím při rozvíjení kontrolních 
kapacit, která vychází z již stávajících platných právních předpisů.

Pozměňovací návrh 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může organizovat školení pro 
pracovníky příslušných orgánů a případně 
pro pracovníky jiných orgánů členských 
států podílejících se na šetření případného 
porušení ustanovení tohoto nařízení a 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2.

Komise organizuje školení pro pracovníky 
příslušných orgánů a případně pro 
pracovníky jiných orgánů členských států 
podílejících se na šetření případného 
porušení ustanovení tohoto nařízení a 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Z logiky věci vyplývá, že se nejedná o pravomoc Komise, nýbrž o mandát, který jí udělují 
Rada a Parlament.

Pozměňovací návrh 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při organizaci těchto školení může Komise 
spolupracovat s členskými státy.

Při organizaci těchto školení spolupracuje
Komise s členskými státy.
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Or. es

Odůvodnění

Z logiky věci vyplývá, že se nejedná o pravomoc Komise, nýbrž o mandát, který jí udělují 
Rada a Parlament.

Pozměňovací návrh 1004
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zavede počítačový systém pro 
správu informací umožňující integrované 
využívání mechanismů a nástrojů pro 
správu údajů, informací a dokumentů 
týkajících se úředních kontrol (dále jen 
„IMSOC“) a bude tento systém spravovat.

1. Komise zavede počítačový systém pro 
správu informací umožňující integrované 
využívání mechanismů a nástrojů pro 
správu údajů, informací a dokumentů 
týkajících se úředních kontrol (dále jen 
„IMSOC“) automaticky předávaných z 
datových bank členských států a bude 
tento systém spravovat.

Or. de

Odůvodnění

Pro přenos potřebných údajů by měly být využívány stávající datové banky členských států.

Pozměňovací návrh 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zavede počítačový systém pro 
správu informací umožňující integrované 
využívání mechanismů a nástrojů pro 
správu údajů, informací a dokumentů 
týkajících se úředních kontrol (dále jen 

1. Komise zavede počítačový systém pro 
správu informací umožňující integrované 
využívání mechanismů a nástrojů pro 
správu a automatickou výměnu údajů, 
informací a dokumentů týkajících se 
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„IMSOC“) a bude tento systém spravovat. úředních kontrol (dále jen „IMSOC“) a 
bude tento systém spravovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 1006
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zavede počítačový systém pro 
správu informací umožňující integrované 
využívání mechanismů a nástrojů pro 
správu údajů, informací a dokumentů 
týkajících se úředních kontrol (dále jen 
„IMSOC“) a bude tento systém spravovat.

1. Komise zavede počítačový systém pro 
správu informací umožňující integrované 
využívání mechanismů a nástrojů pro 
správu údajů, informací a dokumentů 
týkajících se úředních kontrol (dále jen 
„IMSOC“) a bude tento systém spravovat), 
přičemž zohlední stávající vnitrostátní 
systémy.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států již zavedlo nebo přislíbilo zavést elektronické systémy, které pomohou 
snížit objem administrativy a zlepší efektivitu nákladů. V zájmu zamezení zdvojování, by měl 
jakýkoli budoucí systém správy informací, který zavede Komise, zohlednit stávající systémy a 
být s nimi kompatibilní.

Pozměňovací návrh 1007
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při předávání certifikátů a jiných 
dokumentů elektronickou cestou použijí 
Komise a členské státy mezinárodně 
normalizované počítačové programy, 
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struktury zpráv a předávací protokoly a 
současně uplatní bezpečné postupy při 
jejich předávání.

Or. de

Odůvodnění

Základním předpokladem pro fungování systémů je jejich interoperabilita.

Pozměňovací návrh 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plně integruje stávající počítačové 
systémy, které Komise již spravuje a v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat a rostlin a dobré životní podmínky 
zvířat využívá za účelem rychlé výměny 
údajů, informací a dokumentů na základě 
článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, 
článku 20 nařízení (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] a článku 97 nařízení (EU) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] a zajišťuje jejich nezbytnou 
aktualizaci;

b) plně integruje stávající počítačové 
systémy, které Komise již spravuje a v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat, dobré životní podmínky zvířat, 
ekologické zemědělství a kteroukoli jinou 
oblast využívá za účelem rychlé výměny 
údajů, informací a dokumentů na základě 
článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, 
článku 20 nařízení (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health];

Or. es

Odůvodnění

V uvedeném článku není zmínka o informačním systému ekologického zemědělství (OFIS) a 
nevíme, zda by obsahoval spolehlivé informace. V souladu s rozsahem působnosti 
navrhovaným pro toto nařízení v pozměňovacím návrhu pro čl. 1 odst. 2 písm. g).
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Pozměňovací návrh 1009
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plně integruje stávající počítačové 
systémy, které Komise již spravuje a v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat a rostlin a dobré životní podmínky 
zvířat využívá za účelem rychlé výměny 
údajů, informací a dokumentů na základě 
článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, 
článku 20 nařízení (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] a článku 97 nařízení (EU) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] a zajišťuje jejich nezbytnou 
aktualizaci;

b) plně integruje stávající počítačové 
systémy, které Komise již spravuje a v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví a 
zdraví zvířat a dobré životní podmínky 
zvířat využívá za účelem rychlé výměny 
údajů, informací a dokumentů na základě 
článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, 
článku 20 nařízení (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] a zajišťuje jejich nezbytnou 
aktualizaci;

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1010
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plně integruje stávající počítačové 
systémy, které Komise již spravuje a v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat a rostlin a dobré životní podmínky 

b) plně integruje stávající počítačové 
systémy, které Komise již spravuje a v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat a dobré životní podmínky zvířat a v 
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zvířat využívá za účelem rychlé výměny 
údajů, informací a dokumentů na základě 
článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, 
článku 20 nařízení (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] a článku 97 nařízení (EU) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] a zajišťuje jejich nezbytnou 
aktualizaci;

souvislosti s podvody v potravinářství 
obecně využívá za účelem rychlé výměny 
údajů, informací a dokumentů na základě 
článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, 
článku 20 nařízení (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health];

Or. en

Pozměňovací návrh 1011
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) plně integruje stávající počítačové 
systémy, které Komise již spravuje a v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví, zdraví 
zvířat a rostlin a dobré životní podmínky 
zvířat využívá za účelem rychlé výměny 
údajů, informací a dokumentů na základě 
článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, 
článku 20 nařízení (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] a článku 97 nařízení (EU) 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] a zajišťuje jejich nezbytnou 
aktualizaci;

(b) plně integruje stávající počítačové 
systémy, které Komise již spravuje a v 
souvislosti s riziky pro lidské zdraví a
zdraví zvířat a dobré životní podmínky 
zvířat využívá za účelem rychlé výměny 
údajů, informací a dokumentů na základě 
článku 50 nařízení (ES) č. 178/2002, 
článku 20 nařízení (EU) XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on animal 
health] a zajišťuje jejich nezbytnou 
aktualizaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 1012
Esther de Lange
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Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při předávání elektronických údajů, 
jako jsou elektronické certifikáty, bude 
Komise a příslušné orgány členských 
států využívat mezinárodně 
standardizovaný jazyk, strukturu zpráv a 
předávací protokoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 1013
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 132 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je nicméně v souladu s článkem 
139 zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci, prostřednictvím kterých 
stanoví, kdy a v jakém rozsahu se první 
pododstavec v případě zboží uvedeného ve 
druhém pododstavci použije.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 132 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě vývozu zvířat a zboží, na 
které se vztahují právní předpisy Unie o 
vydávání vývozního osvědčení umožňuje 

vypouští se
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IMSOC příslušným orgánům v místě 
odeslání a jiným příslušným orgánům 
odpovědným za provádění úředních 
kontrol u těchto zvířat nebo zboží v 
reálném čase výměnu údajů, informací a 
dokumentů týkajících se těchto zvířat a 
zboží a výsledků kontrol provedených u 
těchto zvířat a zboží.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že na úrovni Společenství neexistuje vnější obchodní politika, není vhodné, 
aby se Komise účastnila dvoustranných jednání mezi třetí zemí a členským státem, během 
nichž se projednávají podmínky vývozu do dané třetí země.

Pozměňovací návrh 1015
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednají-li příslušné orgány v souladu s 
touto kapitolou, přijímají přednostně 
opatření k odstranění nebo omezení rizik 
pro lidské zdraví, zvířat nebo rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat a v případě GMO 
a přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

1. Jednají-li příslušné orgány v souladu s 
touto kapitolou, přijímají přednostně 
opatření k odstranění nebo omezení rizik 
pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, dobré 
životní podmínky zvířat a pro životní 
prostředí. S ohledem na rostoucí četnost 
podvodů v potravinářství musí být kladen 
větší důraz na řešení praxe, která vede ke 
klamání spotřebitelů, co se týče povahy 
nebo kvality potravin, které kupují a 
konzumují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1016
Ewald Stadler
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Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednají-li příslušné orgány v souladu s 
touto kapitolou, přijímají přednostně 
opatření k odstranění nebo omezení rizik 
pro lidské zdraví, zvířat nebo rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat a v případě GMO 
a přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

1. Jednají-li příslušné orgány v souladu s 
touto kapitolou, přijímají přednostně 
opatření k odstranění nebo omezení rizik 
pro lidské zdraví a zdraví zvířat, dobré 
životní podmínky zvířat a v případě GMO 
a přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jednají-li příslušné orgány v souladu s 
touto kapitolou, přijímají přednostně 
opatření k odstranění nebo omezení rizik 
pro lidské zdraví, zvířat nebo rostlin, dobré 
životní podmínky zvířat a v případě GMO 
a přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

1. Jednají-li příslušné orgány v souladu s 
touto kapitolou, přijímají přednostně 
opatření k odstranění nebo omezení rizik 
pro lidské zdraví, zdraví zvířat, dobré 
životní podmínky zvířat a v případě GMO 
a přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s rozsahem působnosti navrhovaným pro toto nařízení v pozměňovacím návrhu pro 
čl. 1 odst. 2 písm. g).

Pozměňovací návrh 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 134 – odst. 3 – písm. a)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) po určitou dobu k provádění zesílených 
úředních kontrol u zvířat, zboží a 
provozovatelů;

a) po určitou dobu přiměřenou povaze 
rizika k provádění zesílených úředních 
kontrol u zvířat, zboží a provozovatelů;

Or. es

Odůvodnění

Aby se zamezilo subjektivnímu výkladu, stanoví se, že uvedená doba závisí na povaze možného 
rizika.

Pozměňovací návrh 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijmou vhodná opatření zajištující, že 
provozovatel nesoulad napraví a že se již 
daná situace nebude opakovat.

b) přijmou vhodná opatření zajištující, že 
provozovatel nesoulad napraví a zavede 
systémy, které zajistí, že se již daná situace 
nebude opakovat.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení (ES) č. 1/2005 je uveden požadavek, podle nějž dopravce musí vytvořit „systémy, 
které zajistí“ opakování nedostatků. Tato formulace je jednoznačnější než znění navržené 
Komisí.

Pozměňovací návrh 1020
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2 – písm. a a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pokud se na základě úředních kontrol 
knihy jízd stanovených v čl. 18 odst. 1 
písm. b) bodě i) zjistí, že došlo k porušení 
předpisů, vyžaduje se od provozovatele, 
aby provedl změny u plánované 
dlouhotrvající cesty tak, aby byl zajištěn 
soulad s nařízením (ES) č. 1/2005.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy stanoví, že v případě, kdy kniha jízd 
(cestovní plán musí být příslušnému orgánu předložen před započetím dlouhotrvající 
přepravy zvířat) neuvádí, že cesta bude probíhat v souladu s nařízením, může příslušný orgán 
požadovat pro uvedenou cestu změnu opatření. Navrhované nařízení o úředních kontrolách 
toto ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005 ruší. Mělo by tedy být vhodně začleněno do 
navrhovaného nařízení o úředních kontrolách.

Pozměňovací návrh 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nařídí, aby byla zvířata vyložena, 
přeložena na jiný dopravní prostředek, aby 
jim byla poskytnuta péče a přístřeší, aby 
byla umístěna do karantény a aby jejich 
porážka byla odložena;

b) nařídí, aby byla zvířata vyložena, 
přeložena na jiný dopravní prostředek, aby
jim bylo na vhodném místě poskytnuto 
ustájení s náležitou péčí, aby byla 
umístěna do karantény a aby jejich porážka 
byla odložena, a aby byla případně 
zajištěna nezbytná veterinární péče;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné lépe objasnit, co se rozumí termínem „péče a přístřeší“. Navrhované doplnění je 
uvedeno v nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy. Navrhované nařízení o 
úředních kontrolách toto ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005 ruší. Mělo by tedy být vhodně 



PE526.079v03-00 88/115 AM\1015542CS.doc

CS

začleněno do navrhovaného nařízení o úředních kontrolách.

Pozměňovací návrh 1022
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2 – písm. e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) budou požadovat, aby provozovatelé 
podniků provádějících usmrcování zvířat 
nebo podobné činnosti spadající do oblasti 
působnosti nařízení (ES) č. 1099/2009 
změnili své standardy operačních postupů 
a zejména aby zpomalili nebo zastavili 
výrobu;

Or. en

Odůvodnění

Tato pravomoc je zakotvena v nařízení (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování. 
Navrhované nařízení o úředních kontrolách tuto pravomoc uvedenou v nařízení (ES) 
č. 1099/2009 ruší. Mělo by tedy být vhodně začleněno do navrhovaného nařízení o úředních 
kontrolách.

Pozměňovací návrh 1023
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nařídí, aby byly určité činnosti 
dotčeného provozovatele předmětem 
zesílených nebo systematických kontrol;

f) nařídí, aby byly určité činnosti 
dotčeného provozovatele předmětem 
zesílených nebo systematických kontrol, 
včetně případů přepravy zvířat, která si 
vyžaduje přítomnost veterinárního lékaře 
při nakládce zvířat;

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy opravňuje příslušný organ, aby 
požadoval přítomnost veterinárního lékaře při nakládce zvířat. Navrhované nařízení o 
úředních kontrolách toto ustanovení nařízení (ES) č. 1/2005 ruší. Mělo by tedy být vhodně 
začleněno do navrhovaného nařízení o úředních kontrolách, protože se jedná o důležitý 
nástroj pro zlepšení plnění požadavků na ochranu zvířat během přepravy.

Pozměňovací návrh 1024
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) nařídí, aby bylo schválení daného 
zařízení, závodu, hospodářství nebo 
dopravního prostředku nebo schválení 
přepravce pozastaveno nebo odejmuto;

j) nařídí, aby bylo schválení daného 
zařízení, závodu, hospodářství nebo 
dopravního prostředku nebo schválení 
přepravce pozastaveno nebo odejmuto 
nebo aby byla pozastavena platnost
osvědčení o způsobilosti řidiče nebo bylo 
toto osvědčení odejmuto;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo možné případně pozastavit platnost osvědčení o způsobilosti řidiče nebo 
toto osvědčení odejmout, zejména pokud z porušení vyplývá, že řidič nemá dostatečné znalosti 
a povědomí týkající se přepravy zvířat v souladu s nařízením (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat 
během přepravy.

Pozměňovací návrh 1025
Glenis Willmott

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2 – písm. l a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

la) pokud se na základě úředních kontrol 
knihy jízd stanovených v čl. 18 odst. 1 
písm. b) bodě i) zjistí, že došlo k porušení 
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předpisů, vyžaduje se od provozovatele, 
aby provedl změny u plánované 
dlouhotrvající cesty tak, aby byl zajištěn 
soulad s nařízením (ES) č. 1/2005.

Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 136 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výši sankcí je nutné stanovit mimo jiné s 
ohledem na rizika vedoucí k poškození 
zdraví spotřebitelů, a to bez ohledu na 
ekonomické výhody z toho plynoucí.

Or. de

Odůvodnění

Také případy, kdy by zdraví spotřebitelů mohlo být potenciálně silně poškozeno, přestože by 
ekonomické výhody z toho plynoucí nebyly nijak výrazné, je nutné postihnout sankcemi ve 
značné míře.

Pozměňovací návrh 1027
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 136 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby finanční sankce 
za úmyslné porušení tohoto nařízení a 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 alespoň
potlačovaly ekonomické výhody plynoucí 
z daného porušení.

2. Členské státy zajistí, aby finanční sankce 
za úmyslné porušení tohoto nařízení a 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 alespoň 
zdvojnásobily ekonomické výhody 
plynoucí z daného porušení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1028
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 136 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby finanční sankce 
za úmyslné porušení tohoto nařízení a 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 alespoň 
potlačovaly ekonomické výhody plynoucí 
z daného porušení.

2. Členské státy zajistí, aby finanční sankce 
za úmyslné porušení tohoto nařízení a 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 
odpovídaly alespoň dvojnásobku výše
ekonomické výhody plynoucí z daného 
porušení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1029
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 136 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) falešné nebo zavádějící úřední 
osvědčení;

b) falešné nebo zavádějící úřední osvědčení 
nebo prohlášení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 136 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) poškození zdraví spotřebitelů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1031
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 136 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby zdroje 
získané při uplatňování finančních sankcí 
v souladu s tímto článkem byly využívány 
na informační kampaně a odbornou 
přípravu zaměřené na tu výrobní fázi, ve 
kterém byla sankce uplatněna.

Or. it

Pozměňovací návrh 1032
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 136 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 136 a

Oznamování porušení předpisů

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány zavedly účinné a spolehlivé 
mechanismy, které podpoří hlášení 
potenciálních či skutečných porušení 
tohoto nařízení a vnitrostátních předpisů s 
tímto nařízením souvisejících příslušným 
orgánům.

2. Mechanismy uvedené v odst. 1 zahrnují 
alespoň:

a) konkrétní postupy pro přijímání hlášení 
porušení a jejich následnou kontrolu;

b) odpovídající ochranu zaměstnanců 
institucí, kteří oznámí porušení, k němuž 
došlo v rámci dané instituce, minimálně 
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před odvetou, diskriminací nebo dalšími 
druhy nespravedlivého zacházení;

c) ochranu osobních údajů týkajících se 
osoby, která ohlásí porušení, i fyzické 
osoby, která je údajně odpovědná za 
porušení, v souladu se směrnicí 95/46/ES;

d) jasná pravidla, která zajistí ve všech 
případech důvěrnost ohledně osoby, která 
ohlásí porušení, k nimž došlo v rámci 
příslušné instituce, s výjimkou případů, 
kdy je zveřejnění vyžadováno 
vnitrostátním právem v souvislosti s 
dalším vyšetřováním nebo následným 
soudním řízením.

3. Členské státy požadují, aby měly 
instituce zavedené vhodné postupy pro své 
zaměstnance pro interní hlášení porušení 
prostřednictvím zvláštního, nezávislého a 
samostatného komunikačního kanálu. 
Takový způsob komunikace může být 
rovněž stanoven ujednáními zajištěnými 
sociálními partnery. Uplatní se zde stejná 
ochrana, jako je uvedena v odst. 2 písm. 
b), c) a d).

Or. en

Odůvodnění

Tento článek si klade za cíl ochranu informátorů a byl začleněn do několika právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 1033
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li Komise důkazy o závažném 
nedostatku v kontrolních systémech 
členského státu a takový nedostatek může 

Má-li Komise důkazy o závažném 
nedostatku v kontrolních systémech 
členského státu a takový nedostatek může 
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představovat možné a rozsáhlé riziko pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo zdraví 
rostlin, dobré životní podmínky zvířat, 
nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí, nebo 
vést k rozsáhlému porušení pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2, přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů jedno či 
více následujících opatření, která jsou 
uplatňována do té doby, než bude 
nedostatek v kontrolním systému 
odstraněn:

představovat možné a rozsáhlé riziko pro 
lidské zdraví nebo zdraví zvířat, dobré 
životní podmínky zvířat, nebo pro životní 
prostředí, vyústit ve zklamání 
spotřebitelových očekávání, co se týče 
povahy, kvality a složení potravin a zboží, 
nebo jiným způsobem vést k rozsáhlému 
porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, 
přijme prostřednictvím prováděcích aktů 
jedno či více následujících opatření, která 
jsou uplatňována do té doby, než bude 
nedostatek v kontrolním systému 
odstraněn:

Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 1 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li Komise důkazy o závažném 
nedostatku v kontrolních systémech 
členského státu a takový nedostatek může 
představovat možné a rozsáhlé riziko pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo zdraví 
rostlin, dobré životní podmínky zvířat, 
nebo v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí, nebo 
vést k rozsáhlému porušení pravidel 
uvedených v čl. 1 odst. 2, přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů jedno či 
více následujících opatření, která jsou 
uplatňována do té doby, než bude 
nedostatek v kontrolním systému 
odstraněn:

Má-li Komise důkazy o závažném 
nedostatku v kontrolních systémech 
členského státu a takový nedostatek může 
představovat možné a rozsáhlé riziko pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin pro 
životní prostředí, nebo vést k rozsáhlému 
porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, 
přijme prostřednictvím prováděcích aktů 
jedno či více následujících opatření, která 
jsou uplatňována do té doby, než bude 
nedostatek v kontrolním systému 
odstraněn:

Or. es

Odůvodnění

Dobré životní podmínky zvířat nelze stavět na roveň s lidským zdravím. V každém případě by 
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bylo zapotřebí vyjasnit, v kterých případech porušení předpisů v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat se má tento odstavec použít.

Pozměňovací návrh 1035
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li Komise důkazy o závažném 
nedostatku v kontrolních systémech 
členského státu a takový nedostatek může 
představovat možné a rozsáhlé riziko pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat, nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí, nebo vést k rozsáhlému porušení 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů jedno či 
více následujících opatření, která jsou 
uplatňována do té doby, než bude 
nedostatek v kontrolním systému 
odstraněn:

Má-li Komise důkazy o závažném 
nedostatku v kontrolních systémech 
členského státu a takový nedostatek může 
představovat možné a rozsáhlé riziko pro 
lidské zdraví a zdraví zvířat, dobré životní 
podmínky zvířat, nebo v případě GMO a 
přípravků na ochranu rostlin pro životní 
prostředí, nebo vést k rozsáhlému porušení 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů jedno či 
více následujících opatření, která jsou 
uplatňována do té doby, než bude 
nedostatek v kontrolním systému 
odstraněn:

Or. de

Pozměňovací návrh 1036
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2, článcích 16, 17, čl. 
18 odst. 3, článcích 19, 20, 21, 22, čl. 23 
odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 26 
odst. 2, článku 40, čl. 43 odst. 4, čl. 45 
odst. 3, článcích 46 a 49, čl. 51 odst. 1, čl. 
52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, 
čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 odst. 1 a 

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2 písm. a), c) a d), 
článcích 16, 17, čl. 18 odst. 3, čl. 19 písm. 
b), c) a d), čl. 20 písm. b), c), a d), čl. 21 
písm. b), c) a d), čl. 22 písm. b), c) a d), čl. 
23 odst. 1, čl. 24 odst. 1 písm. b), c) a d), 
čl. 25 odst. 3, čl. 26 odst. 2, článku 40, čl. 
43 odst. 4, čl. 45 odst. 3, článcích 46 a 49, 
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2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, čl. 99 odst. 
2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 odst. 3, článcích 
110, 111, čl. 114 odst. 4 a čl. 125 odst. 1, 
čl. 132 odst. 1 třetím pododstavci, článku 
133, čl. 138 odst. 1 a 2, čl. 143 odst. 2, čl. 
144 odst. 3, čl. 151 odst. 3, čl. 153 odst. 3 a 
čl. 159 odst. 3 platí na dobu neurčitou ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

čl. 51 odst. 1, čl. 52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 
2, čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 odst. 1 
a 2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, čl. 99 odst. 
2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 odst. 3, článcích 
110, 111, čl. 114 odst. 4 a čl. 125 odst. 1, 
čl. 132 odst. 1 třetím pododstavci, článku 
133, čl. 138 odst. 1 a 2, čl. 143 odst. 2, čl. 
144 odst. 3, čl. 151 odst. 3, čl. 153 odst. 3 a 
čl. 159 odst. 3 platí na dobu neurčitou ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1037
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2, článcích 16, 17, čl. 
18 odst. 3, článcích 19, 20, 21, 22, čl. 23 
odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 26 
odst. 2, článku 40, čl. 43 odst. 4, čl. 45 
odst. 3, článcích 46 a 49, čl. 51 odst. 1, čl. 
52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, 
čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 odst. 1 a 
2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, čl. 99 odst. 
2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 odst. 3, článcích 
110, 111, čl. 114 odst. 4 a čl. 125 odst. 1, 
čl. 132 odst. 1 třetím pododstavci, článku 
133, čl. 138 odst. 1 a 2, čl. 143 odst. 2, čl. 
144 odst. 3, čl. 151 odst. 3, čl. 153 odst. 3 a 
čl. 159 odst. 3 platí na dobu neurčitou ode
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2, článcích 16, 17, čl. 
18 odst. 3, článcích 19, 20, 21, 22, čl. 23 
odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 26 
odst. 2, článku 40, čl. 43 odst. 4, čl. 45 
odst. 3, článcích 46 a 49, čl. 51 odst. 1, čl. 
52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, 
čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 odst. 1 a 
2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, čl. 99 odst. 
2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 odst. 3, článcích 
110, 111, čl. 114 odst. 4 a čl. 125 odst. 1, 
čl. 132 odst. 1 třetím pododstavci, článku 
133, čl. 138 odst. 1 a 2, čl. 143 odst. 2, čl. 
144 odst. 3, čl. 151 odst. 3, čl. 153 odst. 3 a 
čl. 159 odst. 3 je svěřeno Komisi na dobu 
pěti let od (Úřad pro publikace doplní den 
vstupu tohoto pozměňujícího aktu v 
platnost.).

Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
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proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 1038
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2, článcích 16, 17, 
čl. 18 odst. 3, článcích 19, 20, 21, 22, čl. 23 
odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 26 
odst. 2, článku 40, čl. 43 odst. 4, čl. 45 
odst. 3, článcích 46 a 49, čl. 51 odst. 1, 
čl. 52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 2, čl. 60 
odst. 3, čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 
odst. 1 a 2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, 
čl. 99 odst. 2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 
odst. 3, článcích 110, 111, čl. 114 odst. 4 a 
čl. 125 odst. 1, čl. 132 odst. 1 třetím 
pododstavci, článku 133, čl. 138 odst. 1 a 
2, čl. 143 odst. 2, čl. 144 odst. 3, čl. 151 
odst. 3, čl. 153 odst. 3 a čl. 159 odst. 3 platí 
na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2, článcích 16, 17, 
čl. 18 odst. 3, článcích 19, 20, 21, 22, čl. 23 
odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 26 
odst. 2, článku 40, čl. 43 odst. 4, čl. 45 
odst. 3, článcích 46 a 49, čl. 51 odst. 1, 
čl. 52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 2, čl. 60 
odst. 3, čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 
odst. 1 a 2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, 
čl. 99 odst. 2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 
odst. 3, článcích 110, 111, čl. 114 odst. 4 a 
čl. 125 odst. 1, čl. 132 odst. 1 třetím 
pododstavci, článku 133, čl. 138 odst. 1 a 
2, čl. 143 odst. 2, čl. 144 odst. 3, čl. 151 
odst. 3, čl. 153 odst. 3 a čl. 159 odst. 3 platí 
na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2, článcích 16, 17, 

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2, článcích 16, 17, 
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čl. 18 odst. 3, článcích 19, 20, 21, 22, čl. 23 
odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 26 
odst. 2, článku 40, čl. 43 odst. 4, čl. 45 
odst. 3, článcích 46 a 49, čl. 51 odst. 1, 
čl. 52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 2, čl. 60 
odst. 3, čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 
odst. 1 a 2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, 
čl. 99 odst. 2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 
odst. 3, článcích 110, 111, čl. 114 odst. 4 a 
čl. 125 odst. 1, čl. 132 odst. 1 třetím 
pododstavci, článku 133, čl. 138 odst. 1 a 
2, čl. 143 odst. 2, čl. 144 odst. 3, čl. 151 
odst. 3, čl. 153 odst. 3 a čl. 159 odst. 3 platí 
na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

čl. 18 odst. 3, článcích 19, 20, 21, 22, čl. 23 
odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 26 
odst. 2, článku 40, čl. 43 odst. 4, čl. 45 
odst. 3, článcích 46 a 49, čl. 51 odst. 1, 
čl. 52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 2, čl. 60 
odst. 3, čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 
odst. 1 a 2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, 
čl. 99 odst. 2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 
odst. 3, článcích 110, 111, čl. 114 odst. 4 a 
čl. 125 odst. 1, čl. 132 odst. 1 třetím 
pododstavci, článku 133, čl. 138 odst. 1 a 
2, čl. 143 odst. 2, čl. 144 odst. 3, čl. 151 
odst. 3, čl. 153 odst. 3 a čl. 159 odst. 3 platí 
na dobu 7 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. es

Odůvodnění

Domníváme se, že musí být stanovena konkrétní lhůta pro revizi přenesení pravomoci, což je 
v souladu s ustanoveními obsaženými v jiných právních předpisech.

Pozměňovací návrh 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V průběhu vykonávání přenesených 
pravomocí je zvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravných prací prováděla 
vhodné konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. es
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Odůvodnění

Tento odstavec se vkládá s cílem zaručit, že Komise bude povinna spolupracovat v době před 
zveřejněním aktu v přenesené pravomoci s členskými státy prostřednictvím pracovních skupin 
odborníků.

Pozměňovací návrh 1041
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 
odst. 3, čl. 15 odst. 2, článcích 16, 17, 
čl. 18 odst. 3, článcích 19, 20, 21, 22, čl. 23 
odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 26 
odst. 2, článku 40, čl. 43 odst. 4, čl. 45
odst. 3, článcích 46 a 49, čl. 51 odst. 1, 
čl. 52 odst. 1 a 2, čl. 56 odst. 2, čl. 60 
odst. 3, čl. 62 odst. 2, čl. 69 odst. 3, čl. 75 
odst. 1 a 2, čl. 97 odst. 2, čl. 98 odst. 6, 
čl. 99 odst. 2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 
odst. 3, článcích 110, 111, čl. 114 odst. 4 a 
čl. 125 odst. 1, čl. 132 odst. 1 třetím 
pododstavci, článku 133, čl. 138 odst. 1 a 
2, čl. 143 odst. 2, čl. 144 odst. 3, čl. 151 
odst. 3, čl. 153 odst. 3 a čl. 159 odst. 3 
kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 3, 
Artikel 15 Absatz 2, den Artikeln 16 und 
17, Artikel 18 Absatz 3, den Artikeln 19, 
20, 21 und 22, Artikel 23 Absatz 1, Artikel 
24 Absatz 1, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 
26 Absatz 2, Artikel 40, Artikel 43 Absatz 
4, Artikel 45 Absatz 3, den Artikeln 46 und 
49, Artikel 51 Absatz 1, Artikel 52 Absätze 
1 und 2, Artikel 56 Absatz 2, Artikel 60 
Absatz 3, Artikel 62 Absatz 2, Artikel 69 
Absatz 3, Artikel 75 Absätze 1 und 2, 
Artikel 97 Absatz 2, Artikel 98 Absatz 6, 
Artikel 99 Absatz 2, Artikel 101 Absatz 3, 
Artikel 106 Absatz 3, den Artikeln 110 und 
111, Artikel 114 Absatz 4, Artikel 125 
Absatz 1, Artikel 132 Absatz 1 Unterabsatz 
3, Artikel 133, Artikel 138 Absätze 1 und 
2, Artikel 143 Absatz 2, Artikel 144 Absatz 
3, Artikel 151 Absatz 3, Artikel 153 Absatz 
3 und Artikel 159 Absatz 3 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in dem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k dřívějšímu nebo pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Počínaje okamžikem, kdy 
je rozhodnuto o zrušení, mohou dotčené 
subjekty napadnout již platné akty 
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v přenesené pravomoci.

Or. de

Odůvodnění

Účelem zrušení týkajícího se přenesení pravomocí je kontrola právních předpisů Komise. 
Mělo by proto být zavedeno ustanovení umožňující retroaktivní zrušení přenesení pravomocí.

Pozměňovací návrh 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 141 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 
rostliny, zvířata, potraviny a krmiva 
zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 
rostliny, zvířata, potraviny a krmiva 
zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011. S výjimkou případů, kdy se 
použijí ustanovení článku 23, podle nějž 
jsou Komisi nápomocny výbory zřízené 
podle nařízení (ES) č. 834/2007 pro 
ekologické zemědělství, podle nařízení 
(EU) č. 1151/2012 pro chráněná označení 
původu, chráněná zeměpisná označení a 
zaručené tradiční speciality u zemědělsko-
potravinových produktů, podle nařízení 
(ES) č. 1234/2007 pro chráněná označení 
původu a chráněná zeměpisná označení 
v odvětví vína a podle nařízení (ES) č. 
110/2008, pokud jde o zeměpisná 
označení lihovin.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s návrhem týkajícím se článku 23.
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Pozměňovací návrh 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 141 – odst. 2 – pododstavec 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, 
Komise návrh prováděcího aktu nepřijme 
a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec 
nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. es

Odůvodnění

Musí být zaručeno, že pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise bude moci přezkoumat 
návrhy prováděcích aktů s přihlédnutím k názorům vyjádřeným ve výboru.

Pozměňovací návrh 1044
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Určení každé referenční laboratoře 
Evropské unie podle přílohy VII nařízení 
(ES) č. 882/2004 se nadále použije až do
té doby, dokud nebude v každé 
z dotčených oblastí určena referenční 
laboratoř Evropské unie podle čl. 91 odst. 
2 tohoto nařízení s výjimkou případů 
podle čl. 91 odst. 3 písm. a). 

Or. it

Pozměňovací návrh 1045
Horst Schnellhardt
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Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nařízení (ES) č. 854/2004 a směrnice
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES a 97/78/ES se zrušují s účinností 
ode dne [Office of Publications, please 
insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

2. Směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS, 
91/496/EHS, 96/23/ES a 97/78/ES se 
zrušují s účinností ode dne [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 3 years].

Or. de

Odůvodnění

V souvislosti se zrušením nařízení (ES) č. 854/2004 vyvstávají nejastnosti týkající se 
zvláštních pravidel pro kontroly zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, které nejsou 
zahrnuty do oblasti působnosti navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh 1046
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 150 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1/2005
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) články 14, 15, 16, 21, čl. 22 odst. 2, 
články 23, 24 a 26 se zrušují;

b) články 14, 15, 16, 21, články 23, 24 a 26 
se zrušují;

Or. en

Odůvodnění

Čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy by neměl být zrušen. 
Jedná se o důležité opatření, které chrání zvířata před zbytečným prodlením během přepravy, 
protože by mohlo vážným způsobem ohrozit dobré životní podmínky zvířat. Znění čl. 18 odst. 
3 navrhovaného nařízení stanoví, že pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 
s čl. 18 odst. 3 se nemusí vztahovat i na ustanovení obsažená v čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1/2005. Z tohoto důvodu by toto ustanovení nemělo být zrušeno.
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Pozměňovací návrh 1047
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 150 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1/2005
Čl. 14, 15, 16, 21, 22(2), 23, 24, 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) články 14, 15, 16, 21, čl. 22 odst. 2, 
články 23, 24 a 26 se zrušují;

b) články 14, 15, 16, 21, čl. 22 odst. 2, 
články 23, 24 a 26 zůstávají nadále 
v platnosti, dokud nebudou přijaty 
legislativní návrhy uvedené v čl. 18;

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 151 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 396/2005
Čl. 26, 27(1), 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 26, čl. 27 odst. 1 a 
článku 30 nařízení 396/2005/ES jsou 
použitelná až do dne, který se stanoví 
aktem v přenesené pravomoci přijatým v 
souladu s odstavcem 3.

2. Ustanovení článku 26, čl. 27 odst. 1 a 
článku 30 nařízení 396/2005/ES jsou 
použitelná až do dne uplatnění příslušných
pravidel stanovených v souladu 
s legislativním návrhem uvedeným v čl. 16 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1049
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 151 – odst. 3
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Nařízení (ES) č. 396/2005
Čl. 26, 27(1), 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 139
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se dne, od kterého se 
ustanovení článku 26, čl. 27 odst. 1 a 
článku 30 uvedená v odstavci 2 nepoužijí. 
Tímto dnem je den, od kterého jsou 
použitelná odpovídající pravidla, která se 
stanoví akty v přenesené pravomoci 
uvedenými v článcích 16 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1050
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 153 – odst. 1 – písm. c – bod ii
Nařízení (ES) č. 834/2007
Čl. 27 – odst. 3 až 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) odstavce 2 až 14 se zrušují; ii) odstavce 3 až 14 se zrušují;

Or. en

Pozměňovací návrh 1051
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 153 – odst. 1 – písm. c – bod ii
Nařízení (ES) č. 834/2007
Čl. 27 – odst. 3 až 6 a 8 až 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) odstavce 2 až 14 se zrušují; ii) odstavce 3 až 6 a 8 až 14 se zrušují;
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Or. it

Odůvodnění

V platnosti musí zůstat zákaz přenášení funkcí dohledu a auditu, které náleží kontrolním 
orgánům, a udělování výjimek.

Pozměňovací návrh 1052
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 153 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 834/2007
Čl. 27, 30(2)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení článku 27 a čl. 30 odst. 2 
nařízení (ES) č. 834/2007/ES jsou 
použitelná až do dne, který se stanoví 
aktem v přenesené pravomoci přijatým v 
souladu s odstavcem 3.

2. Ustanovení článku 27 odst. 3 až 14 a čl. 
30 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007/ES 
jsou použitelná až do dne, který se stanoví 
aktem v přenesené pravomoci přijatým v 
souladu s odstavcem 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1053
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 153 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 834/2007
Čl. 27, 30(2)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ustanovení článku 27 a čl. 30 odst. 2 
nařízení (ES) č. 834/2007/ES jsou 
použitelná až do dne, který se stanoví 
aktem v přenesené pravomoci přijatým v 
souladu s odstavcem 3;

5. Ustanovení odst. 3 až 6 a 8 až 14 článku 
27 a čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 
834/2007/ES jsou použitelná až do dne, 
který se stanoví aktem v přenesené 
pravomoci přijatým v souladu s odstavcem 
3;
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Or. it

Pozměňovací návrh 1054
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 2
Směrnice 2009/128/ES
Čl. 8 a Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 8 odst. 1, čl. 8 odst. 2 
druhého pododstavce a čl. 8 odst. 3, 4 a 6 a 
přílohy II směrnice 2009/128/ES jsou 
použitelná až do dne, který se stanoví 
aktem v přenesené pravomoci přijatým v 
souladu s odstavcem 3.

2. Ustanovení čl. 8 odst. 1, čl. 8 odst. 2 
druhého pododstavce a čl. 8 odst. 3, 4 a 6 a 
přílohy II směrnice 2009/128/ES jsou 
použitelná až do dne uplatnění příslušných
pravidel stanovených v souladu 
s legislativním návrhem uvedeným v čl. 22 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je v souladu s článkem 139 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci týkající se dne, od kterého se 
ustanovení uvedená v odstavci 2 
nepoužijí. Tímto dnem je den, od kterého 
jsou použitelná odpovídající pravidla, 
která se stanoví akty v přenesené 
pravomoci uvedenými v článcích 22 
tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1056
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 161 – odst. 1 – písm. a – bod ii
Směrnice EU 2013/[.…]
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) referenčním střediskům Evropské unie 
pro rozmnožovací materiál rostlin 
uvedeným v článku 93 daného nařízení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1057
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 161 – odst. 1 – písm. a – písm. ii
Nařízení (EU) č. [.…]/2013 

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) referenčním střediskům Evropské unie 
pro rozmnožovací materiál rostlin 
uvedeným v článku 93 daného nařízení;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1058
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 161 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. [.…]/2013 

Článek 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládá se nový článek 29a, který zní: vypouští se

„Článek 29a

Akreditace národních referenčních 
laboratoří pro zdraví rostlin

1. Národním referenčním laboratořím 
uvedeným v článku 98 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
mohou být uděleny granty na náklady, 
které jim vzniknou v souvislosti se 
získáním akreditace podle normy EN 
ISO/IEC 17025 k využívání laboratorních 
analytických, zkušebních a 
diagnostických metod za účelem ověření 
souladu s pravidly o ochranných 
opatřeních proti škodlivým organismům 
rostlin.

2. Grant může být udělen jedné národní 
referenční laboratoři v každém členském 
státě pro každou referenční laboratoř 
Evropské unie pro zdraví rostlin do tří let 
po určení referenční laboratoře Evropské 
unie.“

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1059
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 161 – odst. 1 – písm. b
Směrnice EU 2013/[.…]
Čl. 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládá se nový článek 29a, který zní: vypouští se

‘Článek 29a

Akreditace národních referenčních 
laboratoří pro zdraví rostlin

1. Národním referenčním laboratořím 
uvedeným v článku 98 nařízení (EU) č. 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
mohou být uděleny granty na náklady, 
které jim vzniknou v souvislosti se 
získáním akreditace podle normy EN 
ISO/IEC 17025 k využívání laboratorních 
analytických, zkušebních a 
diagnostických metod za účelem ověření 
souladu s pravidly o ochranných 
opatřeních proti škodlivým organismům 
rostlin.

2. Grant může být udělen jedné národní 
referenční v každém členském státě pro 
každou referenční laboratoř Evropské 
unie pro zdraví rostlin do tří let po určení 
referenční laboratoře Evropské unie. “

Or. en

Pozměňovací návrh 1060
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Čl. 161 – odst. 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. [.…]/2013 

Článek 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) vkládá se nový článek 29a, který zní: vypouští se

„Článek 29a

Akreditace národních referenčních
laboratoří pro zdraví rostlin
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1. Národním referenčním laboratořím 
uvedeným v článku 98 nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
mohou být uděleny granty na náklady, 
které jim vzniknou v souvislosti se 
získáním akreditace podle normy EN 
ISO/IEC 17025 k využívání laboratorních 
analytických, zkušebních a 
diagnostických metod za účelem ověření 
souladu s pravidly o ochranných 
opatřeních proti škodlivým organismům 
rostlin.

2. Grant může být udělen jedné národní 
referenční laboratoři v každém členském 
státě pro každou referenční laboratoř 
Evropské unie pro zdraví rostlin do tří let 
po určení referenční laboratoře Evropské 
unie.“

Or. de

Pozměňovací návrh 1061
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 162 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději jeden rok po vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise předloží 
podrobnou metodickou příručku, která 
pomůže provozovatelům a vnitrostátním 
orgánům toto nařízení účinně provádět;

Or. en

Pozměňovací návrh 1062
Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 162 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
ve které představí zkušenosti získané 
prováděním tohoto nařízení a zváží 
zejména snížení administrativní zátěže 
soukromého sektoru a účinnost a účelnost
kontrol prováděných příslušnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 1063
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 162 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V oblastech, na něž se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), se toto 
nařízení použije ode dne [Office of 
Publications, please insert date of 
application of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] s výjimkou:

vypouští se

a) článků 91 a 92 a 97, 98 a 99, které se 
použijí v souladu s odstavcem 1;

b) čl. 33 odst. 1, 2, 3 a 4, čl. 36 odst. 4 
písm. e) a čl. 36 odst. 5, které se použijí 
ode dne [Office of Publications, please 
insert date of entry into force of this 
Regulation + 5 years].

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 162 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V oblastech, na něž se vztahují pravidla 
uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), se toto 
nařízení použije ode dne [Office of 
Publications, please insert date of 
application of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] s výjimkou:

vypouští se

a) článků 93, 94 a 97, které se použijí v 
souladu s odstavcem 1;

b) čl. 33 odst. 1, 2, 3 a 4, které se použijí 
ode dne [Office of Publications, please 
insert date of entry into force of this 
Regulation + 5 years]

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 162 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Ustanovení čl. 15 odst. 1, čl. 18 odst. 1, 
článků 45 až 62 a článků 76 až 84, čl. 150 
písm. b), čl. 152 písm. b) bodu i), čl. 154 
písm. b) bodu i), čl. 155 písm. b) bodu i) a 
čl. 156 písm. b) se použijí ode dne [Office 
of Publications, please insert date of entry 
into force this Regulation + 3 years].

4. Ustanovení čl. 15 odst. 1, čl. 18 odst. 1, 
článků 45 až 62 a článků 76 až 84, čl. 152 
písm. b) bodu i), čl. 154 písm. b) bodu i) a
čl. 155 písm. b) bodu i) se použijí ode dne 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force this Regulation + 3 
years]. Čl. 150 písm. b) a čl. 156 písm. b) 
se nepoužijí, dokud nevstoupí v platnost 
akty v přenesené pravomoci, které je 
nahradí.

Or. en
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Odůvodnění

Čl. 150 písm. b) a čl. 156 písm. b) ruší důležitá opatření nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně 
zvířat během přepravy a nařízení 1099/2099 o ochraně zvířat při usmrcování. Tato opatření 
by neměla být zrušena do doby, než vstoupí v platnost akty v přenesené pravomoci, které je 
nahradí.

Pozměňovací návrh 1066
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely úředních kontrol, které 
příslušné orgány provádějí za účelem 
ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 
1 odst. 2 písm. g), a jiných úředních 
činností prováděných v souvislosti s čl. 1 
odst. 2 písm. g) se odkazy na třetí země 
považují za odkazy na třetí země a území 
uvedené v příloze I nařízení (EU) 
č. XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] a odkazy na území Unie za odkazy 
na území Unie s vyloučením území 
uvedených v dané příloze.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Návrh nařízení
Příloha II – kapitola 1 – písm. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Rizika, která představuje 
antimikrobiální rezistence pro lidské 
zdraví a zdraví zvířat;
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Odůvodnění

Nadměrné využívání veterinárních léčivých přípravků, které obsahují antibiotika, vedl v 
Evropě ke zvýšené antimikrobiální rezistenci jak u zvířat, tak u lidí. Tento vývoj představuje 
hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat i pro životní prostředí, a Unie by proto měla hledat 
způsoby, jak využívání těchto veterinárních léčivých přípravků omezit. Riziko antimikrobiální 
rezistence musí tedy být zahrnuto do programu školení zaměstnanců provádějících úřední 
kontroly.

Pozměňovací návrh 1068
Ewald Stadler

Návrh nařízení
Příloha II – oddíl 1 – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Různé fáze výroby, zpracování a 
distribuce a možná rizika pro lidské zdraví 
a popřípadě pro zdraví zvířat a rostlin, 
dobré životní podmínky zvířat, životní 
prostředí a pro pravost a kvalitu 
rozmnožovacího materiálu rostlin.

6. Různé fáze výroby, zpracování a 
distribuce a možná rizika pro lidské zdraví 
a popřípadě pro zdraví zvířat a rostlin, 
dobré životní podmínky zvířat a životní 
prostředí.

Or. de

Pozměňovací návrh 1069
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – kapitola 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Různé fáze výroby, zpracování a 
distribuce a možná rizika pro lidské zdraví 
a popřípadě pro zdraví zvířat a rostlin,
dobré životní podmínky zvířat, životní 
prostředí a pro pravost a kvalitu 
rozmnožovacího materiálu rostlin.

6. Různé fáze výroby, zpracování a 
distribuce a možná rizika pro lidské zdraví 
a popřípadě pro zdraví zvířat a dobré 
životní podmínky zvířat, životní prostředí.
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