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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V rámci nového víceletého finančního rámce na období let 2014–2020 bylo vyčleněno celkem 
1 891,936 milionů EUR na výdaje týkající se potravinového řetězce, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin.

Platným právním rámcem pro tuto oblast je v současné době především rozhodnutí Rady 
2009/470/ES o veterinárních programech eradikace a nouzových opatřeních, směrnice Rady 
2000/29/ES o rostlinolékařských opatřeních a nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních 
kontrolách. Ostatní zvláštní finanční ustanovení jsou obsažena v dalších nařízeních.

V rámci komplexního přezkumu stávajících právních předpisů v oblasti bezpečnosti a zdraví 
v potravinovém řetězci s názvem „Zdravější zvířata a rostliny pro bezpečnější potravinový 
řetězec“ Komise navrhuje tyto platné roztříštěné právní základy nahradit novými jednotnými 
finančními ustanoveními, která budou v souladu s novým víceletým finančním rámcem 
a Lisabonskou smlouvou; navrhované nařízení Komise se bude vztahovat na veškeré výdaje 
na kontroly a provádění všech právních předpisů týkajících se programů eradikace 
a nouzových opatření, rostlinolékařských opatření, financování úředních kontrol, úrovní 
reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu, uvádění 
rostlinolékařských produktů na trh a udržitelného využívání pesticidů.

Zpravodaj vítá nový návrh Komise, a zejména jeho cíl racionalizovat finanční rámec, který je 
v současné době příliš složitý a roztříštěný.

Společný a zjednodušený finanční nástroj přinese výhody pro plánování a finanční řízení 
programů týkajících se potravinového řetězce, rostlin, zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat, zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, a zcela jistě tak napomůže splnění 
konečného cíle, kterým je bezpečnější potravinový řetězec zohledňující zdraví a dobré životní 
podmínky zvířat.

Navrhované pozměňovací návrhy mají proto doplnit úsilí Evropské komise o vytvoření 
horizontálního finančního nařízení, které bude jasné, pružné a účinné, a současně napravit 
některé zjištěné nedostatky.

Zpravodaj se především domnívá, že je třeba rozšířit kategorii programů, které by případně 
mohly získat finanční příspěvek EU, a zavrhuje záměr stanovit prahovou hodnotu minimální 
částky grantů, a to i s ohledem na komplexní povahu a rozměr programů ucházejících se 
o spolufinancování. Zároveň se v rámci jednotlivých kapitol nařízení rozšiřuje seznam 
kategorií nákladů, které mohou být případně způsobilé k financování, což se mimo jiné týká 
i odškodného provozovatelů za náklady na utracení a porážku usmrcených zvířat, odškodného 
provozovatelů za hodnotu zničených rostlin a rostlinných produktů, odškodného za 
související náklady na přepravu a logistiku a za ostatní zvláštní opatření zaměřená na prevenci 
dalšího šíření nákaz nebo škodlivých organismů.  

Zpravodaj se domnívá, že – rovněž v zájmu případného odškodnění provozovatelů – je také 
třeba lépe upřesnit pojem „tržní hodnota“ zvířat, produktů živočišného původu, rostlin, 
rostlinných produktů a dalších předmětů zničených či odstraněných při provádění opatření 
stanovených v tomto nařízení. 
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Kromě toho se zdá nutné opravit časové plánování v případě administrativních lhůt 
uvedených v návrhu Evropské komise, které se týkají předkládání vnitrostátních programů, 
jejich schvalování Komisí, předkládání průběžných a konečných zpráv a předkládání 
následných žádostí o platbu. 

Zpravodaj se v neposlední řadě domnívá, že v rámci ustanovení týkajících se finanční 
podpory pro provádění úředních kontrol je třeba rozšířit školící programy určené příslušným 
vnitrostátním orgánům tak, aby se vztahovaly i na ostatní uznané soukromé provozovatele 
zastupující dané odvětví, neboť je přesvědčen, že k zajištění ochrany spotřebitelů a vysoké 
úrovně zdraví lidí, zvířat a rostlin v celém potravinovém řetězci je obzvláště důležité šířit 
informace a propagovat jednotné normy. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Unie nese odpovědnost za zajištění 
toho, aby byly finanční prostředky řádně 
vynakládány, avšak rovněž za přijetí 
opatření, která reagují na potřebu 
zjednodušit výdajové programy v zájmu 
snížení administrativní zátěže a nákladů u 
příjemců finančních prostředků i u všech 
účastníků, a to v souladu se sdělením 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů s názvem 
Inteligentní regulace v Evropské unii. Z 
důvodů nákladové efektivnosti, a to na 
úrovni Komise i členských států, by již 
neměly být poskytovány granty pod 
určitou hranicí.

(10) Unie nese odpovědnost za zajištění 
toho, aby byly finanční prostředky řádně 
vynakládány, avšak rovněž za přijetí 
opatření, která reagují na potřebu 
zjednodušit výdajové programy, v souladu 
se sdělením Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů s názvem Inteligentní 
regulace v Evropské unii. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o vypracování a 
změny seznamů nákaz zvířat a zoonóz, 
které jsou způsobilé pro financování Unie, 
a rovněž vypracování pracovních 
programů. Při změně seznamu nákaz 
zvířat, které jsou způsobilé pro 
financování nouzových opatření, by 
Komise měla vzít v úvahu nákazy zvířat, 
jež musí být hlášeny v souladu se směrnicí 
Rady 82/894/EHS ze dne 
21. prosince 1982 o hlášení chorob zvířat 
ve Společenství. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

(28) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci, pokud jde o vypracování 
pracovních programů. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.

Or. it

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) K přijetí počátečních seznamů nákaz 
zvířat a zoonóz, které jsou způsobilé pro 
financování v oblasti zdraví zvířat, by se 
měl použít poradní postup, jelikož tyto 
počáteční seznamy by měly obsahovat bez 
jakýchkoli úprav pouze nákazy zvířat 
a zoonózy, které již jsou způsobilé pro 
takovéto financování na základě 

vypouští se
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rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 
25. května 2009 o některých výdajích ve 
veterinární oblasti.

Or. it

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) S cílem doplnit nebo pozměnit 
některé nepodstatné prvky tohoto nařízení 
by na Komisi měla být v souladu 
s článkem 290 SFEU přenesena 
pravomoc přijímat akty týkající se změny 
seznamů nákaz zvířat a zoonóz, které jsou 
způsobilé pro financování Unie. 

Or. it

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) Na Komisi by v souladu s článkem 
290 SFEU měla být přenesena pravomoc 
přijímat akty týkající se přijímání 
společných nebo zvláštních ročních nebo 
víceletých pracovních programů pro 
provádění opatření uvedených v hlavě II s 
výjimkou oddílu 1 kapitoly I a oddílu 1 
kapitoly II.

Or. it
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Dále by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
postupem pro naléhavé případy v řádně 
odůvodněných případech ohrožení 
veřejného zdraví nebo zdraví zvířat, pokud 
jde o preventivní zdravotní opatření proti 
nákazám nebo infekcím jiným než 
vzteklina, kterými by mohla být postižena 
zvířata v zájmovém chovu druhů 
uvedených v příloze I. 

Or. it

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální sazby a minimální částka
grantů

Maximální sazby grantů

Or. it

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přeshraničních činností prováděných 
společně dvěma či více členskými státy za 
účelem ochrany proti škodlivým 
organismům nebo jejich eradikace či 
tlumení nebo eradikace nákaz zvířat;

a) přeshraničních činností prováděných 
společně dvěma či více členskými státy za 
účelem prevence a boje proti škodlivým 
organismům nebo jejich eradikace či 
tlumení nebo eradikace nákaz zvířat;
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Or. it

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souvisejí s kontrolou vážných 
zdravotních rizik pro Unii;

a) souvisejí s prevencí a kontrolou vážných 
zdravotních rizik pro Unii;

Or. it

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Granty s částkou nižší než 50 000 EUR 
nejsou udělovány.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Granty do maximální výše stanovené v 
čl. 6 odst. 1, 2 a 3 mohou být udělovány i 
pro opatření přijatá při podezření na 
výskyt jedné z nákaz uvedených v souladu 
s článkem 8, pod podmínkou skutečného 
výskytu této nákazy. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
stanoví seznam nákaz zvířat, které jsou
způsobilé pro financování podle článku 7. Tento 
seznam obsahuje nákazy zvířat uvedené v čl. 3 
odst. 1, čl. 4 odst. 1, čl. 6 odst. 2 a čl. 14 odst. 1 
rozhodnutí 2009/470/ES. Uvedený prováděcí 
akt se přijme poradním postupem podle čl. 39 
odst. 2 tohoto nařízení.

1. Nákazy zvířat uvedené v příloze IA. mohou 
být způsobilé pro financování podle článku 7. 

Or. it

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů změnit seznam nákaz zvířat vypracovaný 
podle odstavce 1 s přihlédnutím k nákazám, 
které musí být hlášeny v souladu se směrnicí 
82/894/EHS, a nákazám, které pravděpodobně 
představují pro Unii novou hrozbu kvůli jejich 
významnému dopadu na:

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci a v souladu s článkem 
38b změnit seznam nákaz zvířat vypracovaný 
podle odstavce 1 s přihlédnutím k nákazám, 
které musí být hlášeny v souladu se směrnicí 
82/894/EHS, a nákazám, které pravděpodobně 
představují pro Unii novou hrozbu kvůli jejich 
významnému dopadu na:

a) lidské zdraví; a) lidské zdraví;
b) zdraví nebo dobré životní podmínky zvířat; 
nebo

b) zdraví nebo dobré životní podmínky zvířat; 
nebo

c) zemědělskou produkci nebo produkci 
akvakultury či související hospodářská odvětví.

c) zemědělskou produkci nebo produkci 
akvakultury či související hospodářská odvětví.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 39 odst. 3 tohoto nařízení. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu poražených nebo utracených 
zvířat v mezích tržní hodnoty zvířat 
bezprostředně předtím, než byla poražena 
nebo utracena;

a) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu poražených nebo utracených 
zvířat v mezích hodnoty zvířat za běžných 
tržních podmínek;

Or. it

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) náklady na utracení nebo porážku 
zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených produktů živočišného 
původu v mezích tržní hodnoty těchto 
produktů bezprostředně před jejich 
zničením;

b) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených produktů živočišného 
původu v mezích hodnoty těchto produktů 
za běžných tržních podmínek;

Or. it
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) náklady na odškodnění provozovatelů 
za provádění zvláštních opatření k 
zajištění biologické bezpečnosti; 

Or. it

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) případně náklady na přepravu jatečně 
upravených těl do zpracovatelských 
zařízení;

f) náklady na zničení a přepravu jatečně 
upravených těl a ostatní související 
náklady na logistiku;  

Or. it

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) v řádně odůvodněných případech 
náklady na odškodnění vlastníků za ztráty 
vzniklé v důsledku ztráty tržní hodnoty 
zvířat podrobených nouzovému očkování;

Or. it
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím prováděcího 
aktu stanoví seznam zvířecích nákaz a 
zoonóz, které jsou způsobilé pro granty 
podle článku 10. Tento seznam obsahuje 
nákazy zvířat a zoonózy uvedené v 
příloze I rozhodnutí 2009/470/ES.
Uvedený prováděcí akt se přijme 
poradním postupem podle čl. 39 odst. 2 
tohoto nařízení.

1. Zvířecí nákazy a zoonózy uvedené 
v příloze I B. mohou být způsobilé pro 
granty podle článku 10.

Or. it

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů změnit seznam vypracovaný podle 
odstavce 1 s přihlédnutím k

2. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci a v souladu s článkem 
38b změnit seznam vypracovaný podle 
odstavce 1 s přihlédnutím k

a) situaci s ohledem na nákazy zvířat, které mají 
významný dopad na živočišnou výrobu nebo 
obchod;

a) situaci s ohledem na nákazy zvířat, které mají 
významný dopad na živočišnou výrobu nebo 
obchod;

b) vývoji zoonóz, které představují hrozbu pro 
člověka; nebo

b) vývoji zoonóz, které představují hrozbu pro 
člověka; nebo

c) novému vědeckému nebo epizootologickému 
vývoji.

c) novému vědeckému nebo epizootologickému 
vývoji.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 39 odst. 3 tohoto nařízení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zvířat poražených či utracených na 
základě vnitrostátního programu v mezích 
tržní hodnoty zvířat bezprostředně 
předtím, než byla poražena či utracena;

c) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zvířat poražených či utracených na 
základě vnitrostátního programu v mezích 
hodnoty zvířat za běžných tržních 
podmínek;

Or. it

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náklady na utracení nebo porážku 
zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených produktů živočišného 
původu v mezích tržní hodnoty těchto 
produktů bezprostředně před jejich 
zničením;

d) náklady na odškodnění vlastníků za 
hodnotu zničených produktů živočišného 
původu v mezích hodnoty těchto produktů 
za běžných tržních podmínek;

Or. it
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) náklady na zničení a přepravu jatečně 
upravených těl a ostatní související 
náklady na logistiku;  

Or. it

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) náklady na odškodnění provozovatelů 
za provádění zvláštních opatření k 
zajištění biologické bezpečnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) v řádně odůvodněných případech 
náklady na odškodnění vlastníků za ztráty 
vzniklé v důsledku ztráty tržní hodnoty 
zvířat podrobených nouzovému očkování;

Or. it
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční vnitrostátní programy a 
související financování jsou schváleny do 
31. ledna každého roku prostřednictvím 
rozhodnutí o grantu ve vztahu k 
provedeným opatřením a vzniklým 
nákladům v období od 1. ledna do 
31. prosince daného roku. Po předložení 
průběžných zpráv podle článku 15 může 
Komise tato rozhodnutí v případě potřeby 
pozměnit s ohledem na celé období 
způsobilosti.

2. Roční vnitrostátní programy a 
související financování jsou schváleny do 
31. prosince roku, který předchází roku 
zahájení dotyčných programů,
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením 
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
do 31. prosince způsobilého roku. Po 
předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí 
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Víceleté vnitrostátní programy a 
související financování jsou schváleny do 
31. ledna prvního roku provádění
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením 
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období 
provádění.

3. Víceleté vnitrostátní programy a 
související financování jsou schváleny do 
31. prosince roku, který předchází roku 
zahájení dotyčných programů,
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením 
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období 
provádění.

Or. it
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. března každého roku předloží 
členské státy Komisi pro každý schválený 
roční nebo víceletý vnitrostátní program 
podrobnou výroční technickou a finanční 
zprávu za předchozí rok, včetně 
dosažených výsledků, jež byly změřeny na 
základě ukazatelů uvedených v čl. 13 
odst. 2 písm. g), a podrobného vyúčtování 
vzniklých způsobilých nákladů.

Do 30. dubna každého roku předloží 
členské státy Komisi pro každý schválený 
roční nebo víceletý vnitrostátní program 
podrobnou výroční technickou a finanční 
zprávu za předchozí rok, včetně 
dosažených výsledků, jež byly změřeny na 
základě ukazatelů uvedených v čl. 13 
odst. 2 písm. g), a podrobného vyúčtování 
vzniklých způsobilých nákladů.

Do 31. července každého roku předloží 
mimoto členské státy Komisi pro každý 
schválený víceletý vnitrostátní program 
průběžné technické a finanční zprávy.

Do 31. srpna každého roku předloží 
mimoto členské státy Komisi pro každý 
schválený víceletý vnitrostátní program 
průběžné technické a finanční zprávy.

Or. it

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 16 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy předloží Komisi žádost o 
platbu za daný rok s ohledem na 
vnitrostátní program nejpozději do 
31. března následujícího roku.

Členské státy předloží Komisi žádost o 
platbu za daný rok s ohledem na 
vnitrostátní program nejpozději do 
30. dubna následujícího roku.

Or. it

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) náklady na odškodnění dotčených 
hospodářských subjektů za zničení 
a následné odstranění rostlin, rostlinných 
produktů a jiných předmětů a náklady na 
čištění a dezinfekci prostor, pozemků, 
vody, půdy, pěstebních substrátů, zařízení, 
strojů a vybavení;

c) náklady na odškodnění dotčených 
hospodářských subjektů za zničení 
a následné odstranění rostlin, rostlinných 
produktů a jiných předmětů, související 
náklady na logistiku a přepravu a náklady 
na čištění a dezinfekci prostor, pozemků, 
vody, půdy, pěstebních substrátů, zařízení, 
strojů a vybavení;

Or. it

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) – náklady na odškodnění 
provozovatelů za hodnotu rostlin, 
rostlinných produktů a jiných předmětů 
zničených v důsledku provádění opatření 
k eradikaci nebo zamezení šíření nebo 
ostatních přijatých nouzových opatření; 
náklady na odškodnění jsou v mezích 
hodnoty těchto rostlin a produktů za 
běžných tržních podmínek;
– náklady na odškodnění provozovatelů za 
ostatní související ztráty vzniklé 
v důsledku přijetí dotyčných nouzových 
opatření; 

Or. it

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) náklady na odškodnění provozovatelů 
za provádění zvláštních opatření 
k zajištění biologické bezpečnosti nutných 
k ochraně Unie před šířením specifických 
škodlivých organismů.

Or. it

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 23 – odstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční programy průzkumů a související 
financování jsou schváleny do 31. ledna 
každého roku prostřednictvím rozhodnutí 
o grantu ve vztahu k provedeným 
opatřením a vzniklým nákladům v období 
od 1. ledna do 31. prosince daného roku. 
Po předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí 
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

2. Roční programy průzkumů a související 
financování jsou schváleny do 31. prosince 
roku, který předchází roku zahájení 
dotyčných programů, prostřednictvím 
rozhodnutí o grantu ve vztahu k 
provedeným opatřením a vzniklým 
nákladům v období od 1. ledna do 
31. prosince způsobilého roku. Po 
předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí 
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

3. Víceleté programy průzkumů a 
související financování jsou schváleny do 
31. ledna prvního roku provádění
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením 
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období 
provádění.

3. Víceleté programy průzkumů a 
související financování jsou schváleny do 
31. prosince roku, který předchází roku 
zahájení dotyčných programů,
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením 
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období 
provádění.

Or. it
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 27 – odstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Roční programy pro nejvzdálenější 
regiony a související financování jsou 
schváleny do 31. ledna každého roku
prostřednictvím rozhodnutí o grantu ve 
vztahu k provedeným opatřením a 
vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
do 31. prosince daného roku. Po 
předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí 
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

2. Roční programy pro nejvzdálenější 
regiony a související financování jsou 
schváleny do 31. prosince roku, který 
předchází roku zahájení dotyčných 
programů, prostřednictvím rozhodnutí o 
grantu ve vztahu k provedeným opatřením 
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
do 31. prosince způsobilého roku. Po 
předložení průběžných zpráv podle 
článku 15 může Komise tato rozhodnutí 
v případě potřeby pozměnit s ohledem na 
celé období způsobilosti.

3. Víceleté programy pro nejvzdálenější 
regiony a související financování jsou 
schváleny do 31. ledna prvního roku 
provádění prostřednictvím rozhodnutí o 
grantu ve vztahu k provedeným opatřením 
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období 
provádění.

3. Víceleté programy pro nejvzdálenější 
regiony a související financování jsou 
schváleny do 31. prosince roku, který 
předchází roku zahájení dotyčných 
programů, prostřednictvím rozhodnutí o 
grantu ve vztahu k provedeným opatřením 
a vzniklým nákladům v období od 1. ledna 
prvního roku provádění do konce období 
provádění.

Or. it

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) náklady spojené se zásilkami vzorků, 
služebními cestami, schůzemi, školeními.

d) náklady spojené se zásilkami vzorků, 
služebními cestami, schůzemi, účastí na 
výměnných programech, a to i 
mezinárodních, pořádáním školení a 
účastí na školeních, která budou určena 
rovněž provozovatelům, jež jsou 
výraznými zástupci daného odvětví, a 
účastníkům ze třetích zemí, zejména 
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rozvojových zemí, s cílem podporovat 
harmonizovaný přístup k úředním 
kontrolám.

Or. it

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie může rovněž financovat zvláštní 
školení ostatních provozovatelů, kteří jsou 
výraznými zástupci daného odvětví, 
s cílem šířit informace a znalosti, přispět 
k vyšší informovanosti a ochraně 
spotřebitelů a zaručit jednotné normy 
k zajištění vysoké úrovně zdraví lidí, zvířat 
a rostlin v celém potravinovém řetězci. 

Or. it

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4 – písm. a, b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady na uspořádání školení nebo 
výměn;

a) náklady na uspořádání školení nebo 
výměn, a to i na mezinárodní úrovni;

b) cestovní výdaje a výdaje na pobyt 
pracovníků příslušných orgánů, kteří se 
účastní školení.

b) cestovní výdaje a výdaje na pobyt 
pracovníků příslušných orgánů, kteří se 
účastní školení, nebo jiných provozovatelů 
výrazně zastupujících dané odvětví.

Or. it
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady na laboratorní zkoušky, a) náklady na odběr vzorků a laboratorní 
zkoušky,

Or. it

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme společné nebo zvláštní roční nebo 
víceleté pracovní programy pro provádění 
opatření uvedených v hlavě II s výjimkou 
oddílu 1 kapitoly I a oddílu 1 kapitoly II. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 39 odst. 3.

1. Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijme společné nebo zvláštní roční 
nebo víceleté pracovní programy pro provádění 
opatření uvedených v hlavě II s výjimkou 
oddílu 1 kapitoly I a oddílu 1 kapitoly II.

Or. it

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 38 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 2, čl. 11 odst. 2 
a článku 35 je svěřena Komisi na dobu pěti let 
počínaje 28. červnem 2013. Komise vypracuje 
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zprávu o výkonu přenesené pravomoci 
nejpozději devět měsíců před koncem tohoto 
pětiletého období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud proti tomu nevznese Evropský 
parlament nebo Rada námitky nejpozději do tří 
měsíců před koncem každého takového období.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 2, čl. 
11 odst. 2 a článku 35 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku dnem následujícím po jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 
nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných 
aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise 
neprodleně oznámí současně Evropskému 
parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl.8 
odst. 2, čl. 11 odst. 2 a článku 35 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento 
akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. it

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Článek 38 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup pro naléhavé případy
1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně 
a jsou použitelné, pokud proti nim není 
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vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V 
oznámení o aktu v přenesené pravomoci 
Evropskému parlamentu a Radě se uvedou 
důvody pro použití postupu pro naléhavé 
případy.
2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti 
aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky 
postupem uvedeným v čl. 38b odst. 5. V 
takovém případě po oznámení rozhodnutí 
Evropského parlamentu nebo Rady vyslovit
námitku Komise dotyčný akt neprodleně zruší.

Or. it

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise sdělí závěry hodnocení uvedených 
v odstavcích 1 a 2 Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4. Komise sdělí závěry hodnocení uvedených 
v odstavcích 1 a 2 Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů a 
v případě potřeby předloží opravné legislativní 
návrhy pro splnění cílů článku 2.

Or. it

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se použije v případě výskytu 
následujících chorob na území členského 
státu: 
– mor skotu, 

– mor malých přežvýkavců, 
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– vezikulární choroba prasat, 
– katarální horečka ovcí, 
– těšínská choroba prasat, 
– neštovice ovcí a koz, 
– horečka Údolí Rift, 
– nodulární dermatitida skotu, 
– mor koní,
– vezikulární stomatitida, 
– venezuelská encefalomyelitida koní, 
– epizootické hemoragické onemocnění 
jelenovitých, 
– klasický mor prasat, 
– africký mor prasat, 
– plicní nákaza skotu,
– epizootická nekróza krvetvorné tkáně u ryb 
(EHN), 
– epizootický vředový syndrom (EUS), 
– bonamióza (Bonamia exitiosa), 
– perkinsusóza (Perkinus marinus), 
– mikrocytosóza (Mikrocytos mackini), 
– syndrom Taura u korýšů, 
– yellowhead disease u korýšů,
– influenza ptáků,
– newcastleská choroba,
– slintavka a kulhavka.

Or. it

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha I b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NÁKAZY ZVÍŘAT A ZOONÓZY
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– Tuberkulóza skotu
– Brucelóza ovcí a koz (B. melitensis)
– Katarální horečka ovcí v enzootických nebo 
vysoce rizikových oblastech
– Africký mor prasat
– Vezikulární choroba prasat
– Klasický mor prasat
– Sněť slezinná (antrax)
– Plicní nákaza skotu
– Influenza ptáků
– Vzteklina
– Echinokokóza
– Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)
– Campylobakterióza
– Listerióza
– Salmonelóza (zoonotická salmonela)
– Trichinóza
– Verotogixenní E. coli (VTEC)
– Virová hemoragická septikémie (VHS)
– Infekční nekróza krvetvorné tkáně
– Herpesviróza koi (KHV)
– Nakažlivá chudokrevnost lososů
– Marteilióza (Marteilia refringens)
– Bonamióza (Bonamia ostreae)
– Běloskvrnitost u korýšů.

Or. it


