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Pozměňovací návrh 10
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, 
pokud jde o elektronickou identifikaci 
skotu, a zrušují ustanovení o nepovinném
označování hovězího masa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, 
pokud jde o elektronickou identifikaci 
skotu, a zrušují ustanovení o systému 
nepovinného označování hovězího masa

Or. fr

Odůvodnění

I když by bylo výhodnější zrušit „systém“ nepovinného označování (včetně specifikací, sankcí 
apod.), nepovinné označování stále přetrvává. Pro tuto otázku a v zájmu ochrany spotřebitelů 
je třeba zavést obecná pravidla (k čemuž je zapotřebí objektivních informací, které si mohou 
příslušné orgány ověřit a které jsou srozumitelné pro spotřebitele). Těmito obecnými pravidly 
se doplní horizontální právní předpisy o označování.

Pozměňovací návrh 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud 
jde o elektronickou identifikaci skotu, a 
zrušují ustanovení o nepovinném
označování hovězího masa 

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud 
jde o elektronickou identifikaci skotu, a o 
označování výrobků z hovězího masa

Or. en



PE480.879v01-00 4/52 AM\891723CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1760/2000 a 
konkrétněji identifikace skotu a 
nepovinné označování hovězího masa byly 
ve sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Akční program pro 
snižování administrativní zátěže v EU“ 
označeny za „informační povinnosti se 
zvláštním významem, pokud jde o zátěž, 
kterou představují pro podniky“.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Úspory ve výdajích na administrativu v celé EU by v případě zrušení systému nepovinného 
označování údajně dosáhly částky 362 000 EUR. Tato částka tedy není závratná. Náklady na 
tento systém jsou naopak zcela přiměřené jeho přínosům.

Pozměňovací návrh 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1760/2000 a 
konkrétněji identifikace skotu a 
nepovinné označování hovězího masa byly 
ve sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Akční program pro 
snižování administrativní zátěže v EU“ 
označeny za „informační povinnosti se 
zvláštním významem, pokud jde o zátěž, 
kterou představují pro podniky“.

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

Údajné úspory ve výdajích na administrativu v celé EU nejsou dostatečným důvodem pro 
zrušení systému nepovinného označování.

Pozměňovací návrh 14
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1760/2000 a 
konkrétněji identifikace skotu a 
nepovinné označování hovězího masa byly 
ve sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Akční program pro 
snižování administrativní zátěže v EU“ 
označeny za „informační povinnosti se
zvláštním významem, pokud jde o zátěž, 
kterou představují pro podniky“.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1760/2000 a 
konkrétněji identifikace skotu a nepovinné
označování hovězího masa byly ve sdělení 
Komise Radě a Evropskému parlamentu 
„Akční program pro snižování 
administrativní zátěže v EU“ označeny za 
„informační povinnosti se zvláštním 
významem, pokud jde o zátěž, kterou 
představují pro podniky“.

(5) Nařízení (ES) č. 1760/2000 a 
konkrétněji identifikace skotu a systém 
nepovinného označování hovězího masa 
byly ve sdělení Komise Radě a 
Evropskému parlamentu „Akční program 
pro snižování administrativní zátěže v EU“ 
označeny za „informační povinnosti se 
zvláštním významem, pokud jde o zátěž, 
kterou představují pro podniky“.

Or. fr
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Odůvodnění

I když by bylo výhodnější zrušit „systém“ nepovinného označování (včetně specifikací, sankcí 
apod.), nepovinné označování stále přetrvává. Pro tuto otázku a v zájmu ochrany spotřebitelů 
je třeba zavést obecná pravidla (k čemuž je zapotřebí objektivních informací, které si mohou 
příslušné orgány ověřit a které jsou srozumitelné pro spotřebitele). Těmito obecnými pravidly 
se doplní horizontální právní předpisy o označování.

Pozměňovací návrh 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízení (ES) č. 1760/2000 a 
konkrétněji identifikace skotu a nepovinné 
označování hovězího masa byly ve sdělení 
Komise Radě a Evropskému parlamentu 
„Akční program pro snižování 
administrativní zátěže v EU“ označeny za 
„informační povinnosti se zvláštním 
významem, pokud jde o zátěž, kterou 
představují pro podniky“.

(5) Nařízení (ES) Nařízení (ES) č. 
1760/2000 a konkrétněji identifikace skotu 
byly ve sdělení Komise Radě a 
Evropskému parlamentu „Akční program 
pro snižování administrativní zátěže v EU“ 
označeny za „informační povinnosti se 
zvláštním významem, pokud jde o zátěž, 
kterou představují pro podniky“.

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Používání elektronických 
identifikačních systémů by mohlo 
zefektivnit postupy sledovatelnosti 
prostřednictvím automatizovaného a 
přesnějšího načítání a záznamu do 
podnikových evidencí. Umožnilo by 
rovněž automatizované hlášení přesunů 
zvířat do počítačové databáze, a tím by 

(6) Používání elektronických 
identifikačních systémů by mohlo 
zefektivnit postupy sledovatelnosti 
prostřednictvím automatizovaného a 
přesnějšího načítání a záznamu do 
podnikových evidencí. Umožnilo by 
rovněž automatizované hlášení přesunů 
zvířat do počítačové databáze, a tím by 
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zvýšilo rychlost, spolehlivost a přesnost 
systému.

zvýšilo rychlost, spolehlivost a přesnost 
systému. Zlepšilo by řízení přímých plateb 
zemědělcům za jednotlivé kusy dobytka 
prostřednictvím lepší kontroly a sníženého 
rizika chyb při platbách.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Používání elektronických 
identifikačních systémů by mohlo 
zefektivnit postupy sledovatelnosti 
prostřednictvím automatizovaného a 
přesnějšího načítání a záznamu do 
podnikových evidencí. Umožnilo by 
rovněž automatizované hlášení přesunů 
zvířat do počítačové databáze, a tím by 
zvýšilo rychlost, spolehlivost a přesnost 
systému.

(6) Používání elektronických 
identifikačních systémů by mohlo 
zefektivnit postupy sledovatelnosti 
prostřednictvím automatizovaného a 
přesnějšího načítání a záznamu do 
podnikových evidencí. Umožnilo by 
rovněž automatizované hlášení přesunů 
zvířat do počítačové databáze, a tím by 
zvýšilo rychlost, spolehlivost a přesnost 
systému, přestože ani po zveřejnění 
nařízení Rady (ES) č. 21/2004 v roce 2003 
stále ještě neexistuje automatizované 
hlášení přesunů v případě ovcí a koz.

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Elektronické identifikační systémy 
založené na radiofrekvenční identifikaci se 
v posledních deseti letech značně zlepšily. 
Tato technologie umožňuje rychlejší a 

(7) Elektronické identifikační systémy 
založené na radiofrekvenční identifikaci se 
v posledních deseti letech značně zlepšily. 
Tato technologie umožňuje rychlejší a 
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přesnější načítání individuálních 
identifikačních kódů zvířat přímo do 
systémů pro zpracování údajů, což vede ke 
zkrácení času potřebného k vysledování 
potenciálně nakažených zvířat nebo 
infikovaných potravin a snižuje náklady 
práce, avšak zároveň zvyšuje náklady na 
vybavení.

přesnější načítání individuálních 
identifikačních kódů zvířat přímo do 
systémů pro zpracování údajů, což vede ke 
zkrácení času potřebného k vysledování 
potenciálně nakažených zvířat nebo 
infikovaných potravin, což má za následek 
vylepšení databází a zvýšení schopnosti 
pohotově reagovat v případě vypuknutí 
nákazy, a snižuje náklady práce, avšak 
zároveň zvyšuje náklady na vybavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Elektronické identifikační systémy 
založené na radiofrekvenční identifikaci se 
v posledních deseti letech značně zlepšily. 
Tato technologie umožňuje rychlejší a 
přesnější načítání individuálních 
identifikačních kódů zvířat přímo do 
systémů pro zpracování údajů, což vede ke 
zkrácení času potřebného k vysledování 
potenciálně nakažených zvířat nebo 
infikovaných potravin a snižuje náklady 
práce, avšak zároveň zvyšuje náklady na 
vybavení.

(7) Elektronické identifikační systémy 
založené na radiofrekvenční identifikaci se 
v posledních deseti letech značně zlepšily, 
přestože je stále třeba uplatňovat normy 
ISO a je třeba tyto systémy otestovat pro 
použití v případě skotu. Tato technologie 
umožňuje rychlejší a přesnější načítání 
individuálních identifikačních kódů zvířat 
přímo do systémů pro zpracování údajů, 
což vede ke zkrácení času potřebného 
k vysledování potenciálně nakažených 
zvířat nebo infikovaných potravin a snižuje 
náklady práce, avšak zároveň zvyšuje 
náklady na vybavení.

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Elektronické identifikační systémy 
založené na radiofrekvenční identifikaci se 
v posledních deseti letech značně zlepšily. 
Tato technologie umožňuje rychlejší a 
přesnější načítání individuálních 
identifikačních kódů zvířat přímo do 
systémů pro zpracování údajů, což vede ke 
zkrácení času potřebného k vysledování 
potenciálně nakažených zvířat nebo 
infikovaných potravin a snižuje náklady 
práce, avšak zároveň zvyšuje náklady na 
vybavení.

(7) Elektronické identifikační systémy 
založené na radiofrekvenční identifikaci se 
v posledních deseti letech značně zlepšily. 
Tato technologie umožňuje rychlejší a 
přesnější načítání individuálních 
identifikačních kódů zvířat přímo do 
systémů pro zpracování údajů, což vede ke 
zkrácení času potřebného k vysledování 
potenciálně nakažených zvířat nebo 
infikovaných potravin a snižuje náklady 
práce, avšak zároveň zvyšuje náklady na 
vybavení. Pokud je elektronická 
identifikace defektní, nesmí být v 
důsledku selhání technologie uložena 
zemědělcům povinnost zaplatit penále.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Elektronické identifikační systémy 
založené na radiofrekvenční identifikaci se 
v posledních deseti letech značně zlepšily. 
Tato technologie umožňuje rychlejší a 
přesnější načítání individuálních 
identifikačních kódů zvířat přímo do 
systémů pro zpracování údajů, což vede ke 
zkrácení času potřebného k vysledování 
potenciálně nakažených zvířat nebo 
infikovaných potravin a snižuje náklady 
práce, avšak zároveň zvyšuje náklady na 
vybavení.

(7) Elektronické identifikační systémy 
založené na radiofrekvenční identifikaci se 
v posledních deseti letech zlepšily. Tato 
technologie umožňuje rychlejší a přesnější 
načítání individuálních identifikačních 
kódů zvířat přímo do systémů pro 
zpracování údajů, což vede ke zkrácení 
času potřebného k vysledování potenciálně 
nakažených zvířat nebo infikovaných 
potravin. Existují však značné praktické 
problémy, které nadále brání účinnému 
fungování EID, a to zejména pokud jde o 
přesnost této technologie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem k technickému pokroku 
v oblasti EID se několik členských států 
rozhodlo začít provádět elektronickou 
identifikaci skotu na bázi dobrovolnosti. Je 
pravděpodobné, že tyto iniciativy povedou 
k tomu, že jednotlivé členské státy nebo 
zainteresované subjekty budou vyvíjet 
rozdílné systémy. Takový vývoj by bránil 
pozdější harmonizaci technických norem 
v Unii.

(9) Vzhledem k technickému pokroku 
v oblasti EID se několik členských států 
rozhodlo začít provádět elektronickou 
identifikaci skotu na bázi dobrovolnosti. Je 
pravděpodobné, že tyto iniciativy povedou 
k tomu, že jednotlivé členské státy nebo 
zainteresované subjekty budou vyvíjet 
rozdílné systémy. Takový vývoj by bránil 
pozdější harmonizaci technických norem 
v Unii. V rané fázi se musí zajistit, aby 
systémy zaváděné v členských státech byly 
interoperabilní.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Podle závěrů zprávy Komise Radě a 
Evropskému parlamentu o možnosti 
zavedení elektronické identifikace skotu 
bylo prokázáno, že se radiofrekvenční 
identifikace vyvinula do takové míry, že ji 
lze používat v praxi. Tato zpráva rovněž 
dospěla k závěru, že je velmi žádoucí přejít 
k elektronické identifikaci skotu v Unii, 
jelikož to kromě jiných výhod přispěje ke 
snížení administrativní zátěže.

(10) Podle závěrů zprávy Komise Radě a 
Evropskému parlamentu o možnosti 
zavedení elektronické identifikace skotu 
bylo prokázáno, že se radiofrekvenční 
identifikace vyvinula do takové míry, že ji 
lze používat v praxi. Tato zpráva rovněž 
dospěla k závěru, že je velmi žádoucí přejít 
k elektronické identifikaci skotu v Unii, 
jelikož to kromě jiných výhod přispěje ke 
snížení administrativní zátěže, a to i přes 
mimořádně vysoké náklady, které s ní jsou 
spojené.

Or. es
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Pozměňovací návrh 25
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Některé třetí země již stanovily 
pravidla umožňující používání 
pokročilých technologií EID. V zájmu 
usnadnění obchodu a zvýšení 
konkurenceschopnosti odvětví by Unie 
měla stanovit obdobná pravidla.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) K individuální identifikaci zvířat lze 
kromě běžných ušních značek stanovených 
v nařízení (ES) č. 1760/2000 používat 
různé druhy elektronických identifikátorů, 
jako jsou bachorové bolusové odpovídače,
elektronické ušní značky a injekčně 
zaváděné odpovídače. Je proto vhodné 
rozšířit rozsah identifikačních značek 
stanovených v uvedeném nařízení, aby 
bylo možno používat elektronickou 
identifikaci.

(15) K individuální identifikaci zvířat lze 
kromě běžných ušních značek stanovených 
v nařízení (ES) č. 1760/2000 používat 
různé druhy elektronických identifikátorů, 
jako jsou elektronické ušní značky a 
injekčně zaváděné odpovídače. Je proto 
vhodné rozšířit rozsah identifikačních 
značek stanovených v uvedeném nařízení, 
aby bylo možno používat elektronickou 
identifikaci.

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Pro 
zavedení EID je proto vhodné stanovit 
nepovinný režim. V rámci tohoto režimu 
by si EID zvolili chovatelé, pro které by 
EID pravděpodobně měla okamžité 
ekonomické přínosy.

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Pro 
uplatňování povinné EID je proto vhodné 
stanovit přechodné období.

Or. en

Odůvodnění

S přihlédnutím k celkovým výhodám elektronické identifikace v dlouhodobém horizontu je 
důležité stanovit cíl, že v budoucnu bude toto označování povinné. Pokud se stanoví 
přechodné období pro zavedení povinné EID, umožní to některým hospodářským subjektům, 
aby se novému systému přizpůsobily postupně, což minimalizuje nepříznivé ekonomické 
důsledky.

Pozměňovací návrh 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Pro 
zavedení EID je proto vhodné stanovit 
nepovinný režim. V rámci tohoto režimu 
by si EID zvolili chovatelé, pro které by 
EID pravděpodobně měla okamžité 
ekonomické přínosy.

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Je 
proto vhodné, aby členské státy poskytly 
zemědělcům na používání elektronické 
identifikace potřebné finanční prostředky, 
a to prostřednictvím státní podpory nebo 
programů pro rozvoj venkova.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Pro 
zavedení EID je proto vhodné stanovit
nepovinný režim. V rámci tohoto režimu 
by si EID zvolili chovatelé, pro které by 
EID pravděpodobně měla okamžité 
ekonomické přínosy.

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Pro 
zavedení EID je proto vhodné stanovit 
nepovinný režim.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Pro 
zavedení EID je proto vhodné stanovit 
nepovinný režim. V rámci tohoto režimu 
by si EID zvolili chovatelé, pro které by 
EID pravděpodobně měla okamžité 
ekonomické přínosy.

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Pro 
zavedení EID je proto vhodné stanovit
nepovinný režim. V rámci tohoto režimu 
by si EID zvolili chovatelé, pro které by 
EID pravděpodobně měla okamžité 
ekonomické přínosy. Je také žádoucí, aby 
byly elektronické identifikační systémy 
v členských státech navzájem slučitelné.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 
mít nepříznivé ekonomické účinky. Pro 
zavedení EID je proto vhodné stanovit 
nepovinný režim. V rámci tohoto režimu 
by si EID zvolili chovatelé, pro které by 
EID pravděpodobně měla okamžité 
ekonomické přínosy.

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
občanům EU zajistilo příkladnou úroveň 
bezpečnosti potravin. Pro zavedení EID je 
proto vhodné stanovit přechodné období, 
aby se zcela vyčerpaly zásoby tradičních 
ušních značek. V rámci tohoto režimu by 
si EID okamžitě zvolili chovatelé, pro které 
by EID pravděpodobně měla okamžité 
ekonomické přínosy.

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy mají velmi rozdílné 
systémy chovu, zemědělské postupy a 
odvětvové organizace. Proto by mělo být 
členským státům umožněno, aby stanovily 
povinnost EID na svém území pouze 
tehdy, pokud to budou považovat za 
vhodné, po zvážení všech těchto činitelů.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy mají velmi rozdílné (17) Členské státy mají velmi rozdílné 



AM\891723CS.doc 15/52 PE480.879v01-00

CS

systémy chovu, zemědělské postupy a 
odvětvové organizace. Proto by mělo být 
členským státům umožněno, aby stanovily 
povinnost EID na svém území pouze 
tehdy, pokud to budou považovat za 
vhodné, po zvážení všech těchto činitelů.

systémy chovu, zemědělské postupy a 
odvětvové organizace. Proto by mělo být 
členským státům umožněno, aby zaváděly 
a uplatňovaly povinnou EID na svém 
území postupně.

Or. en

Odůvodnění

Ze zkušeností s předchozími právními předpisy vyplývá, že povolit, aby uplatňování probíhalo 
postupně, je dobrý způsob, jak dosáhnout cíle ve stanoveném čase.

Pozměňovací návrh 34
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy mají velmi rozdílné 
systémy chovu, zemědělské postupy a 
odvětvové organizace. Proto by mělo být 
členským státům umožněno, aby stanovily 
povinnost EID na svém území pouze tehdy, 
pokud to budou považovat za vhodné, po 
zvážení všech těchto činitelů.

(17) Členské státy mají velmi rozdílné 
systémy chovu, zemědělské postupy a 
odvětvové organizace. Proto by mělo být 
členským státům umožněno, aby stanovily 
povinnost EID na svém území pouze tehdy, 
pokud to budou považovat za vhodné, po 
zvážení všech těchto činitelů a po 
konzultaci s organizacemi zastupujícími 
odvětví hovězího masa.

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož bude odvětví hovězího masa přímo postiženo zavedením povinné elektronické 
identifikace skotu, musejí být předtím, než by takové rozhodnutí o zavedení bylo přijato, 
konzultovány jeho zastupující organizace.

Pozměňovací návrh 35
Britta Reimers
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy mají velmi rozdílné 
systémy chovu, zemědělské postupy a 
odvětvové organizace. Proto by mělo být 
členským státům umožněno, aby stanovily 
povinnost EID na svém území pouze tehdy, 
pokud to budou považovat za vhodné, po 
zvážení všech těchto činitelů.

(17) Členské státy mají velmi rozdílné 
systémy chovu, zemědělské postupy a 
odvětvové organizace. Proto by mělo být 
členským státům umožněno, aby stanovily 
povinnost EID na svém území pouze tehdy, 
pokud to budou považovat za vhodné, po 
zvážení všech těchto činitelů ve spolupráci 
se zemědělci, zejména co se týče možného 
dopadu na relativně drobné zemědělce. Za 
každou cenu by se mělo zamezit 
narušování hospodářské soutěže v rámci 
vnitřního trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby bylo možné v budoucnu 
uplatňovat identifikační systémy 
harmonizovaným způsobem, je žádoucí, 
aby se používání elektronických 
identifikátorů, jež bylo dříve nepovinné, 
po uplynutí přechodného období stalo 
povinným ve všech členských státech.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Na zvířata dovážená do Unie ze 
třetích zemí by se měly vztahovat stejné 
požadavky na identifikaci, které se 
používají pro zvířata narozená v Unii.

(18) Na zvířata a maso dovážené do Unie 
ze třetích zemí by se měly vztahovat stejné 
požadavky na identifikaci a sledovatelnost, 
které se používají pro zvířata narozená v 
Unii.

Or. es

Pozměňovací návrh 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví, že 
příslušný orgán vydá pas pro každé zvíře, 
které musí být identifikováno podle 
uvedeného nařízení. To představuje 
značnou administrativní zátěž pro členské 
státy. Počítačové databáze zřízené 
členskými státy dostatečně zajišťují 
sledovatelnost vnitrostátních přesunů 
skotu. Pasy by proto měly být vydávány 
pouze pro zvířata určená pro obchod 
v rámci Unie. Jakmile bude v provozu 
výměna údajů mezi jednotlivými 
národními počítačovými databázemi, 
požadavek vydávat tyto pasy by se již 
neměl vztahovat na zvířata určená pro 
obchod v rámci Unie.

(19) Nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví, že 
příslušný orgán vydá pas pro každé zvíře, 
které musí být identifikováno podle 
uvedeného nařízení. To představuje 
značnou administrativní zátěž pro členské 
státy. Počítačové databáze zřízené 
členskými státy dostatečně zajišťují 
sledovatelnost vnitrostátních přesunů 
skotu. Pasy by proto měly být vydávány 
pouze pro zvířata určená pro obchod 
v rámci Unie. Jakmile bude v provozu 
výměna údajů mezi jednotlivými 
národními počítačovými databázemi, 
požadavek vydávat tyto pasy by se již 
neměl vztahovat na zvířata určená pro 
obchod v rámci Unie. Tento pas, ať již ve 
stávající papírové či v budoucí 
elektronické podobě, by měl v každém 
případě obsahovat genetickou mapu 
referenčního vzorku vytvořenou v době 
registrace či zavedení EID.

Or. it
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Pozměňovací návrh 39
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví, že 
příslušný orgán vydá pas pro každé zvíře, 
které musí být identifikováno podle 
uvedeného nařízení. To představuje 
značnou administrativní zátěž pro členské 
státy. Počítačové databáze zřízené 
členskými státy dostatečně zajišťují
sledovatelnost vnitrostátních přesunů 
skotu. Pasy by proto měly být vydávány 
pouze pro zvířata určená pro obchod 
v rámci Unie. Jakmile bude v provozu 
výměna údajů mezi jednotlivými 
národními počítačovými databázemi, 
požadavek vydávat tyto pasy by se již 
neměl vztahovat na zvířata určená pro
obchod v rámci Unie.

(19) Nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví, že 
příslušný orgán vydá pas pro každé zvíře, 
které musí být identifikováno podle 
uvedeného nařízení. To představuje 
značnou administrativní zátěž pro členské 
státy. Počítačové databáze zřízené 
členskými státy by měly dostatečně 
zajišťovat sledovatelnost vnitrostátních 
přesunů skotu. Pasy by proto měly být 
vydávány pouze pro zvířata určená pro 
obchod v rámci Unie. Jakmile bude 
v provozu výměna údajů mezi jednotlivými 
národními počítačovými databázemi, 
požadavek vydávat tyto pasy by se již 
neměl vztahovat na zvířata určená pro 
obchod v rámci Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Zatím neexistují zvláštní právní 
předpisy týkající se klonování. Průzkumy 
veřejného mínění však naznačují, že se 
evropská veřejnost o tuto otázku velice 
zajímá. Je proto vhodné zajistit, aby bylo 
hovězí maso pocházející z klonovaných 
zvířat či z jejich potomků jako takové 
označováno. Toto ustanovení se použije 
přechodně do doby, než budou ustanoveny 
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zvláštní právní předpisy zakazující 
uvádění potravin z klonovaných zvířat či z 
jejich potomků na trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Označování hovězího masa je řádně 
regulováno již léta a může sloužit jako 
modelový příklad pro označování masa 
obecně. Existují však nedostatky 
v zajištění plné transparentnosti vůči 
spotřebitelům, a to pokud jde o 
označování hovězího masa ze zvířat, která 
byla krmena geneticky modifikovanými 
organismy. Jelikož o to existuje jasný 
zájem veřejnosti, je vhodné, aby byly 
stanoveny požadavky na povinné 
označování hovězího masa ze zvířat, která 
byla krmena geneticky modifikovanými 
organismy, s cílem zajistit, aby v pozdější 
fázi byly takto označovány veškeré 
živočišné výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. vypouští se
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1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

Or. it

Odůvodnění

Mnoho hospodářských subjektů úspěšně využívá tohoto důležitého nástroje k poskytování 
dalších užitečných informací (plemeno, pohlaví a věk zvířete, obvykle podávané krmivo apod.) 
spotřebitelům, kteří si přejí být o produktech, které kupují, dobře informováni. Zrušení těchto 
doložek by vyústilo ve vakuum, v němž by se v absenci odpovídajících přísných kontrolních 
mechanismů množily různé zvláštní systémy nepovinného označování hovězího masa.

Pozměňovací návrh 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

vypouští se

Or. it



AM\891723CS.doc 21/52 PE480.879v01-00

CS

Odůvodnění

Stávající systém nepovinného označování byl dosud velice úspěšný, a to pokud jde o 
organizaci celého odvětví hovězího masa i pokud jde o poskytování informací konečnému 
spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 44
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
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Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

Všechny zadávací podmínky označování, 
jež přesahují rámec povinného 
označování, jako například plemeno, 
krmivo a chov, jsou mimořádně důležité 
pro spotřebitele i pro zemědělce, kteří toto 
označování používají při uvádění svých 
výrobků na trh. S cílem zajistit, aby tyto 
informace byly přesné a spolehlivé, musí 
proto být tento oddíl zachován.

Or. en

Odůvodnění

Optimální uvádění výrobků na trh je pro zemědělce důležitým faktorem. Schválení vydané 
příslušným orgánem zajistí, že konkrétní informace uváděné na označení jsou přesné a 
spolehlivé. Pokud takové schválení neexistuje, nemohou mít spotřebitelé důvěru v označení 
daného výrobku; proto musí být systém nepovinného označování zachován.

Pozměňovací návrh 46
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené přínosům 
tohoto systému. Uvedený oddíl by proto 
měl být zrušen.

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené přínosům
tohoto systému. Pravidla týkající se 
systému nepovinného označování by proto 
měla být zrušena. Zrušení by však mělo 
být vyváženo vytvořením obecných 
pravidel zajišťujících ochranu 
spotřebitele.

Or. fr
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Odůvodnění

I když by bylo výhodnější zrušit „systém“ nepovinného označování (včetně specifikací, sankcí 
apod.), nepovinné označování stále přetrvává. Pro tuto otázku a v zájmu ochrany spotřebitelů 
je třeba zavést obecná pravidla (k čemuž je zapotřebí objektivních informací, které si mohou 
příslušné orgány ověřit a které jsou srozumitelné pro spotřebitele). Těmito obecnými pravidly 
se doplní horizontální právní předpisy o označování.

Pozměňovací návrh 47
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Vzhledem k vývoji, k němuž došlo 
v odvětví hovězího masa od přijetí výše 
uvedeného nařízení, je třeba, aby byl 
systém nepovinného označování 
zrevidován. Uvedený oddíl by proto měl 
být zrušen. Aniž jsou dotčena výše 
uvedená ustanovení, za účelem zajištění 
vhodné právní úpravy systému 
nepovinného označování hovězího masa v 
souladu s ostatními odvětvími by nemělo 
toto zrušení vstoupit v platnost do doby, 
než bude oddíl II nahrazen rozvinutím 
ustanovení právních předpisů Unie 
týkajících se obchodních norem pro 
živočišné výrobky nebo jiných pravidel se 
stejným účinkem.

Or. es

Pozměňovací návrh 48
Pilar Ayuso
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu.
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Vzhledem k vývoji, k němuž došlo 
v odvětví hovězího masa od přijetí výše 
uvedeného nařízení, je třeba, aby byl 
systém nepovinného označování 
zrevidován. Uvedený oddíl by proto měl 
být zrušen. Aniž jsou dotčena výše 
uvedená ustanovení, za účelem zajištění 
vhodné právní úpravy systému 
nepovinného označování hovězího masa v 
souladu s ostatními odvětvími by nemělo 
toto zrušení vstoupit v platnost do doby, 
než bude oddíl II nahrazen rozvinutím 
ustanovení právních předpisů Unie 
týkajících se obchodních norem pro 
živočišné výrobky nebo jiných pravidel se 
stejným účinkem.

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise by po sobě zanechal právní vakuum, pokud jde o nepovinné označování, jež 
nabízí výhody jak pro odvětví samotné, tak pro spotřebitele tím, že poskytuje užitečné 
informace, které napomáhají zvýšení přidané hodnoty výrobků.

Pozměňovací návrh 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
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nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu.
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. Tato 
pravidla spotřebitelům zajišťují důležité 
informace o odlišných modelech produkce 
hovězího masa, a proto by měl být 
uvedený oddíl zachován.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené přínosům 
tohoto systému. Uvedený oddíl by proto 
měl být zrušen.

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené přínosům 
tohoto systému. Uvedený oddíl by proto 
měl být zrušen. V každém případě se 
horizontální pravidla pro označování 
stanovená v nařízení (EU) č. 1169/2011 
uplatní v souvislosti s údaji na štítcích 
hovězího masa jinými než těmi, které 
spadají pod systém povinného označování 
hovězího masa, který stanoví články 13 až 
15 nařízení (ES) č. 1760/2000.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. 
Administrativní zátěž a náklady 
vynakládané členskými státy a 
hospodářskými subjekty na používání 
tohoto systému nejsou přiměřené 
přínosům tohoto systému. Uvedený oddíl 
by proto měl být zrušen.

(20) Oddíl II hlavy II nařízení (ES) č. 
1760/2000 obsahuje pravidla pro systém 
nepovinného označování hovězího masa, 
která stanoví schválení některých 
zadávacích podmínek označování 
příslušným orgánem členského státu. Tento 
systém spotřebitelům poskytuje užitečné 
informace. Uvedený oddíl by proto měl 
být zachován.
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby bylo zajištěno používání 
nezbytných pravidel pro řádné fungování 
identifikace, registrace a sledovatelnosti 
skotu a hovězího masa, měla by být na 
Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy 
přenesena pravomoc, pokud jde o 
požadavky pro alternativní značky k 
identifikaci skotu, zvláštní okolnosti, za 
kterých mohou členské státy prodloužit 
maximální lhůtu pro používání 
identifikačních značek, údaje vyměňované 
mezi počítačovými databázemi členských 
států, maximální lhůtu pro některé 
ohlašovací povinnosti, požadavky pro 
identifikační značky, informace, které mají 
být uvedeny v pasech a v jednotlivých 
evidencích, které se mají vést v každém 
zemědělském podniku, minimální úroveň 
úředních kontrol, identifikaci a evidenci 
přesunů skotu při vyhánění na letní 
pastviny v různých horských oblastech, 
pravidla pro označování některých 
výrobků, která by měla odpovídat 
pravidlům stanoveným v nařízení (ES) 
č. 1760/2000, definice mletého hovězího 
masa, hovězího ořezu nebo bouraného 
hovězího masa, zvláštní údaje, které 
mohou být uvedeny na štítcích, 
ustanovení o označování týkající se 
zjednodušení označování původu,
maximální velikosti a složení některých 
skupin zvířat, postupy schvalování týkající 
se podmínek označování na obalech 
bouraného masa. Je zvláště důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
vedla náležité konzultace, včetně 

(22) Aby bylo zajištěno používání 
nezbytných pravidel pro řádné fungování 
identifikace, registrace a sledovatelnosti 
skotu a hovězího masa, měla by být na
Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy 
přenesena pravomoc, pokud jde o 
požadavky pro alternativní značky k 
identifikaci skotu, zvláštní okolnosti, za 
kterých mohou členské státy prodloužit 
maximální lhůtu pro používání 
identifikačních značek, údaje vyměňované 
mezi počítačovými databázemi členských 
států, maximální lhůtu pro některé 
ohlašovací povinnosti, požadavky pro 
identifikační značky, informace, které mají 
být uvedeny v pasech a v jednotlivých 
evidencích, které se mají vést v každém 
zemědělském podniku, minimální úroveň 
úředních kontrol, identifikaci a evidenci 
přesunů skotu při vyhánění na letní 
pastviny v různých horských oblastech, 
pravidla pro označování některých 
výrobků, která by měla odpovídat 
pravidlům stanoveným v nařízení (ES) 
č. 1760/2000, definice mletého hovězího 
masa, hovězího ořezu nebo bouraného 
hovězího masa, maximální velikosti a 
složení některých skupin zvířat, postupy 
schvalování týkající se podmínek 
označování na obalech bouraného masa. Je 
zvláště důležité, aby Komise během svých 
přípravných prací vedla náležité 
konzultace, včetně konzultací na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování 
takových aktů v přenesené pravomoci by 
Komise měla zajistit souběžné, včasné 
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konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracování takových aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

a řádné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. it

Odůvodnění

Není vhodné, aby se Komise mohla uchýlit k použití aktů v přenesené pravomoci v případě 
zvláštních údajů, jež mohou být uvedeny na štítcích, a v případě přezkumu ustanovení o 
označování týkajících se zjednodušení označování původu, a to vzhledem k významu těchto 
aspektů jako nástrojů pro zajištění transparentnosti a sledovatelnosti na trhu.

Pozměňovací návrh 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 2 se doplňuje nová definice, 
která zní:
„klonovanými zvířaty“ zvířata, která 
vznikla metodou nepohlavního umělého 
rozmnožování s cílem vytvořit geneticky 
identickou nebo téměř identickou kopii 
jednotlivého zvířete,

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V článku 2 se doplňuje nová definice, 
která zní:
„potomky klonovaných zvířat“ zvířata, 
která vznikla pohlavním rozmnožováním, 
přičemž alespoň jeden z jejich předků je 
klonovaným zvířetem,

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) V článku 2 se doplňuje nová definice, 
která zní:
„geneticky modifikovaným krmivem“ 
krmivo definované v čl. 2 bodě 7 nařízení 
(ES) č. 1829/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v čl. 3 prvním pododstavci se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„a) identifikační značky pro individuální 
identifikaci zvířat;“

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou zavést vnitrostátní 
předpisy, které stanoví povinné používání 
elektronického identifikátoru jako 
jednoho ze dvou identifikačních značek 
uvedených v odstavci 1.

vypouští se

Členské státy, které tuto možnost využijí, 
sdělí Komisi znění těchto vnitrostátních 
předpisů.

Or. it

Pozměňovací návrh 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou zavést vnitrostátní 
předpisy, které stanoví povinné používání 

2. Členské státy mohou v přechodném 
období pěti let od vstupu tohoto nařízení 
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elektronického identifikátoru jako jednoho 
ze dvou identifikačních značek uvedených 
v odstavci 1.

v platnost zavést vnitrostátní předpisy, 
které stanoví povinné používání 
elektronického identifikátoru jako jednoho 
ze dvou identifikačních značek uvedených 
v odstavci 1. Nejpozději po uplynutí tohoto 
přechodného období bude používání 
elektronického identifikátoru jako 
jednoho ze dvou identifikačních značek 
uvedených v odstavci 1 povinným.

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které tuto možnost využijí,
sdělí Komisi znění těchto vnitrostátních 
předpisů.

Členské státy sdělí Komisi znění těchto 
vnitrostátních předpisů.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které tuto možnost využijí, 
sdělí Komisi znění těchto vnitrostátních 
předpisů.

Členské státy, které tuto možnost využijí, 
sdělí Komisi znění těchto vnitrostátních 
předpisů. Komise tyto vnitrostátní předpisy 
oznámí ostatním členským státům a
zpřístupní je veřejnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zavedou povinnou 
elektronickou identifikaci nejpozději do 
deseti let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Provádění elektronické identifikace v těchto právních předpisech je nutným krokem k 
aktualizaci stávajících právních předpisů. EID by omezila administrativní zátěž, zjednodušila 
registraci a zaručila sledovatelnost zvířat. Právní předpisy proto musí stanovit časový rámec 
pro uplatňování povinného elektronického identifikačního systému. Za přiměřený a pro 
všechny členské státy dosažitelný je považován časový rámec deseti let.

Pozměňovací návrh 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise zajistí, aby byly používané 
vnitrostátní identifikátory interoperabilní.

Or. de
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Pozměňovací návrh 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 b – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se zemědělský podnik určení 
nachází v členském státě, jenž zavedl 
vnitrostátní předpisy, které stanoví 
povinné používání elektronického 
identifikátoru, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 
2, identifikují se zvířata elektronickým 
identifikátorem v zemědělském podniku 
určení v Unii ve lhůtě, kterou stanoví 
členský stát určení.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 c – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Identifikace zvířat přesouvaných z jednoho 
členského státu do druhého

Identifikace zvířat narozených po datech 
uvedených v nařízení (1760/2000), která 
jsou přesouvána z jednoho členského státu 
do druhého

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
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Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se zemědělský podnik určení 
nachází v členském státě, jenž zavedl 
vnitrostátní předpisy, které stanoví 
povinné používání elektronického 
identifikátoru, uvedená zvířata se 
identifikují elektronickým 
identifikátorem:

vypouští se

a) před přesunem do zemědělského 
podniku určení v uvedeném členském 
státě, nebo
b) v zemědělském podniku určení během 
maximální lhůty, kterou stanoví členský 
stát, v kterém se zemědělský podnik 
nachází.
Maximální lhůta uvedená v písmenu b) 
nepřesáhne 20 dní ode dne dovozu zvířat 
do zemědělského podniku určení. 
V každém případě se identifikační značky 
připevňují na zvířata předtím, než tato 
zvířata opustí zemědělský podnik určení.
První pododstavec se však nepoužije pro 
zvířata určená přímo pro jatka v členském 
státě, jenž zavedl vnitrostátní předpisy, 
které stanoví povinné používání 
elektronického identifikátoru, pokud jsou 
tato zvířata poražena během 20 dní po 
provedení uvedených veterinárních 
kontrol.

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 c – odst. 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) před přesunem do zemědělského 
podniku určení v uvedeném členském 
státě, nebo

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 68
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4 c – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) před přesunem do zemědělského 
podniku určení v uvedeném členském 
státě, nebo

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 4 d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádná identifikační značka nesmí být 
odebrána nebo nahrazena bez povolení a 
kontroly příslušného orgánu. Toto povolení 
lze udělit pouze tehdy, pokud odebrání 
nebo nahrazení nenaruší sledovatelnost 
zvířete.

Žádná identifikační značka není 
pozměněna, odebrána nebo nahrazena bez 
povolení a kontroly příslušného orgánu. 
Toto povolení lze udělit pouze tehdy, 
pokud pozměnění, odebrání nebo 
nahrazení nenaruší sledovatelnost zvířete.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 – odrážka 1
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy si mohou vyměňovat 
elektronické údaje mezi svými 
počítačovými databázemi ode dne, kdy 
Komise uzná, že je systém pro výměnu 
údajů plně provozuschopný.

„Členské státy si mohou vyměňovat 
elektronické údaje mezi svými 
počítačovými databázemi ode dne, kdy 
Komise uzná, že je systém pro výměnu 
údajů plně provozuschopný. Musí to být 
prováděno způsobem, který zaručí 
ochranu údajů a zabrání jakémukoli 
zneužívání, aby se ochránily zájmy 
zemědělského podniku.

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Článek 6 se nahrazuje tímto: vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
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Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nevyměňuje 
elektronické údaje s ostatními členskými 
státy v rámci systému pro elektronickou 
výměnu uvedeného v článku 5:

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) příslušný orgán vydá pro každé zvíře, 
které je určeno pro obchod v rámci Unie, 
pas na základě informací obsažených 
v počítačové databázi zřízené v uvedeném 
členském státě;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) každé zvíře, pro které je pas vydán, 
bude tímto pasem doprovázeno při každém 
přesunu tohoto zvířete z jednoho 
členského státu do druhého;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 75
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dovozu zvířete do zemědělského 
podniku určení se pas doprovázející zvíře 
odevzdá příslušnému orgánu členského 
státu, ve kterém se nachází zemědělský 
podnik určení.“

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) V případě zvířat vyvážených do třetích 
zemí je zvířecí pas odevzdán posledním 
chovatelem zvířete příslušnému orgánu v 
místě vývozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. b
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Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 7 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) má přímý přístup k počítačové databázi, 
která již obsahuje informace, které mají být 
zahrnuty v evidenci, a

a) má přímý přístup k počítačové databázi, 
která již obsahuje informace, které mají být 
zahrnuty v evidenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 7 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zadává aktuální informace přímo do 
počítačové databáze během dvaceti čtyř 
hodin od výskytu události.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Používání časového rámce 24 hodin je obtížné, poněvadž se do databáze nezaznamenává čas, 
nýbrž jen datum výskytu události. Proto by bylo obtížné kontrolovat, zda jsou předpisy 
dodržovány, pokud by se pravidlo zakládalo na hodinovém časovém rámci. Navíc pokud by 
časový rámec pro zadávání informací přímo do databáze byl velmi striktně daný a časový 
rámec pro manuální zadávání byl otevřenější, spíše by to odrazovalo než podporovalo, aby 
byly rejstříky aktualizovány elektronickou cestou.

Pozměňovací návrh 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 9 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby každá osoba 
odpovědná za identifikaci a evidenci zvířat 
obdržela pokyny a poučení ohledně 
příslušných ustanoveních tohoto nařízení a 
všech aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů přijatých Komisí na 
základě článků 10 a 10a a aby byly 
k dispozici vhodné školicí kurzy.

Členské státy zajistí, aby každá osoba 
odpovědná za identifikaci a evidenci zvířat 
obdržela pokyny a poučení ohledně 
příslušných ustanovení tohoto nařízení a 
všech aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů přijatých Komisí na 
základě článků 10 a 10a a aby byly 
k dispozici vhodné školicí kurzy. Tyto 
informace jsou bezplatně přístupné vždy, 
kdy jsou příslušná ustanovení změněna.
Členské státy sdílejí osvědčené postupy s 
cílem zajistit dobrou kvalitu odborné 
přípravy a sdílení informací v celé 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 13 – odst. 5 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odst. 5 písm. a) se doplňuje nový 
bod, který zní:
„iv) zda hovězí maso pochází ze zvířat 
krmených geneticky modifikovaným 
krmivem“.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 13. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5a. Pokud hovězí maso pochází z 
klonovaných zvířat či potomků 
klonovaných zvířat, uvedou hospodářské 
subjekty a organizace od [6 měsíců od 
data vstupu v platnost] na štítcích i tuto 
informaci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11 – písm. b b (nové)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 13 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5b. Pokud hovězí maso pochází ze zvířat 
krmených geneticky modifikovaným 
krmivem, uvedou hospodářské subjekty a 
organizace od [6 měsíců od data vstupu v 
platnost] na štítcích i tuto informaci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12 – návětí



PE480.879v01-00 42/52 AM\891723CS.doc

CS

Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V článku 14 se čtvrtý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Komise je zmocněna přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 22b, aby stanovila pravidla 
rovnocenná pravidlům uvedeným 
v prvních třech odstavcích tohoto článku 
pro hovězí ořez nebo bourané hovězí 
maso.“

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Hlava II – oddíl 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Nadpis oddílu II v hlavě II se 
nahrazuje tímto: Nepovinné označování

Or. fr

Odůvodnění

I když by bylo výhodnější zrušit „systém“ nepovinného označování (včetně specifikací, sankcí 
apod.), nepovinné označování stále přetrvává. Pro tuto otázku a v zájmu ochrany spotřebitelů 
je třeba zavést obecná pravidla (k čemuž je zapotřebí objektivních informací, které si mohou 
příslušné orgány ověřit a které jsou srozumitelné pro spotřebitele). Těmito obecnými pravidly 
se doplní horizontální právní předpisy o označování.

Pozměňovací návrh 85
Dagmar Roth-Behrendt
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zrušení oddílu o nepovinném označování nenapomáhá zajištění toho, aby měl spotřebitel 
přesné a spolehlivé informace o výrobku, což je základní podmínkou dobrého, důvěryhodného 
systému označování.  Toto označování zajišťuje spotřebitelům důležité informace a 
zemědělcům lepší způsob, jak uvádět své výrobky na trh.

Pozměňovací návrh 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se
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Or. it

(Viz pozměňovací návrh zrušující 20. bod odůvodnění.)

Pozměňovací návrh 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Ustanovení týkající se nepovinného označování hovězího masa dosáhla výborných výsledků, 
pokud jde o organizaci celého odvětví, a také vzbudila zájem spotřebitelů, kteří mohou získat 
užitečné informace a přikročit na základě dobré informovanosti ke koupi výrobku. Zrušení 
těchto doložek týkajících se nepovinných údajů by vyústilo ve vakuum, v němž by se v absenci 
přiměřených přísných kontrolních mechanismů množily různé zvláštní systémy nepovinného 
označování hovězího masa.

Pozměňovací návrh 89
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise by po sobě zanechal právní vakuum, pokud jde o nepovinné označování, jež 
nabízí výhody jak pro sektor samotný, tak pro spotřebitele tím, že poskytuje užitečné 
informace, které napomáhají zvýšení přidané hodnoty výrobků.
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Pozměňovací návrh 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Bart Staes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. (14) Článek 16 se mění takto:

Obecná pravidla
Údaje jiné než ty, které stanoví oddíl I této 
hlavy, a které zemědělské subjekty či 
organizace uvádějící hovězí maso na trh 
uvádějí na štítcích, musí být objektivní, 
ověřitelné ze strany příslušných orgánů a 
srozumitelné pro spotřebitele.

Or. fr

Odůvodnění

I když by bylo výhodnější zrušit „systém“ nepovinného označování (včetně specifikací, sankcí 
apod.), nepovinné označování stále přetrvává. Pro tuto otázku a v zájmu ochrany spotřebitelů 
je třeba zavést obecná pravidla (k čemuž je zapotřebí objektivních informací, které si mohou 
příslušné orgány ověřit a které jsou srozumitelné pro spotřebitele). Těmito obecnými pravidly 
se doplní horizontální právní předpisy o označování.
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Pozměňovací návrh 95
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. (14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. Aniž 
jsou dotčena ustanovení článku 1a, 
Komise zajistí, aby se ustanovení 
obsažená ve zrušených článcích, která 
podle potřeby aktualizuje a vylepší, 
odrážela v pravidlech Společenství 
týkajících se hovězího masa.

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. (14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. Komise 
zajistí, aby se ustanovení obsažená ve 
zrušených článcích, která podle potřeby 
aktualizuje a vylepší, odrážela 
v pravidlech Společenství týkajících se 
hovězího masa.

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise by po sobě zanechal právní vakuum, pokud jde o nepovinné označování, jež 
nabízí výhody jak pro sektor samotný, tak pro spotřebitele tím, že poskytuje užitečné 
informace, které napomáhají zvýšení přidané hodnoty výrobků.
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Pozměňovací návrh 97
Sophie Auconie

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Články 16 – 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Články 16, 17 a 18 se zrušují. (14) Články 17 a 18 se zrušují.

Or. fr

Odůvodnění

„Systém“ nepovinného označování nebyl úspěšný, a měl by proto být zrušen.

Pozměňovací návrh 98
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 19 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) definice mletého hovězího masa, 
hovězího ořezu nebo bouraného hovězího 
masa podle článku 14;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvláštní údaje, které mohou být 
uvedeny na štítcích;

vypouští se

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k 22. bodu odůvodnění.)

Pozměňovací návrh 100
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 19 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvláštní údaje, které mohou být uvedeny 
na štítcích;

b) definice zvláštních údajů a požadavky 
na zvláštní údaje, které mohou být 
uvedeny na štítcích;

Or. en

Odůvodnění

Požadavky pro povolení zvláštních údajů, které mohou být uvedeny na štítcích, se v členských 
státech různí, a proto dochází k narušování hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty 
v různých členských státech. Považuje se proto za vhodné stanovit pokyny, za jakých 
podmínek mohou být zvláštní údaje uváděny na štítcích.

Pozměňovací návrh 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 19 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ustanovení o označování týkající se 
zjednodušení označování původu;

vypouští se
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Or. it

(Viz pozměňovací návrh k 22. bodu odůvodnění.)

Pozměňovací návrh 102
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 19 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) postupy schvalování týkající se 
podmínek označování na obalech 
bouraného masa;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 18
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 22 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 4 odst. 5 a čl. 4a odst. 
2 a článků 5, 7, 10, 14 a 19 se svěřuje 
Komisi na neurčitou dobu od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost nebo od 
kteréhokoli jiného data stanoveného 
zákonodárcem].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 4 odst. 5 a čl. 4a odst. 
2 a článků 5, 7, 10 a 19 se svěřuje Komisi 
na 5 let od data vstupu tohoto nařízení v 
platnost nebo od kteréhokoli jiného data 
stanoveného zákonodárcem].

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Andres Perello Rodriguez
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 19 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 23 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 23a

Zpráva
Nejpozději pět let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise zprávu 
Parlamentu a Radě.

Or. es

Pozměňovací návrh 105
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Přechodná ustanovení

Čl. 1 odst. 14 vstupuje v platnost dne 
1. ledna 2014.

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Přechodná ustanovení
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Čl. 1 odst. 14 vstupuje v platnost dne 
1. ledna 2014.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit dostatek času na přípravu a přijetí zvláštních a 
vhodnějších pravidel nepovinného označování na evropské úrovni.


