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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných 
úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového 
a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, 
pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu 
rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a [...]/2013 
[Úrad pre publikácie, vložte číslo nariadenia, ktorým sa stanovuje hospodárenie 
s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných 
podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu] 
a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nariadenie o úradných kontrolách)

COM(2013)0265 – C7-0123/2013) – 2013/0140(COD)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0265),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 114 a článok 168 ods. 4 
písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C7-0123/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 
o uplatňovaní z á s a d  subsidiarity a proporcionality Luxemburskou poslaneckou 
snemovňou, ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Na overenie dodržiavania pravidiel 
o spoločnej organizácii trhov 
s poľnohospodárskymi výrobkami (plodiny 
pestované na ornej pôde, víno, olivový 
olej, ovocie a zelenina, chmeľ, mlieko 
a mliečne výrobky, hovädzie a teľacie 
mäso, ovčie a kozie mäso a med) už 
existuje dobre zavedený a špecifický 
kontrolný systém. Toto nariadenie by sa 
teda nemalo uplatňovať na overovanie 
dodržiavania ustanovení nariadenia Rady 
(ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 
o vytvorení spoločnej organizácie 
poľnohospodárskych trhov a o osobitných 
ustanoveniach pre určité poľnohospodárske 
výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov).

(18) Na overenie dodržiavania pravidiel 
o spoločnej organizácii trhov 
s poľnohospodárskymi výrobkami (plodiny 
pestované na ornej pôde, víno, olivový 
olej, ovocie a zelenina, chmeľ, mlieko 
a mliečne výrobky, hovädzie a teľacie 
mäso, ovčie a kozie mäso a med) už 
existuje dobre zavedený a špecifický 
kontrolný systém. Toto nariadenie by sa 
teda nemalo uplatňovať na overovanie 
dodržiavania ustanovení nariadenia Rady 
(ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 
o vytvorení spoločnej organizácie 
poľnohospodárskych trhov a o osobitných 
ustanoveniach pre určité poľnohospodárske 
výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov), s výnimkou kapitoly 
I hlavy II časti II tohto nariadenia.

Or. it

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) obsahuje 
ustanovenia o úradných kontrolách v potravinárskom priemysle, ktoré sa zosúladia 
s ustanoveniami návrhu nariadenia o úradných kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Úradné kontroly a iné úradné činnosti 
by mali byť založené na analytických, 
testovacích a diagnostických metódach, 
ktoré spĺňajú najmodernejšie vedecké 
normy a poskytujú správne, spoľahlivé 
a porovnateľné výsledky v celej Únii. Preto 
by sa mali nepretržite zlepšovať metódy 

(60) Úradné kontroly a iné úradné činnosti 
by mali byť založené na analytických, 
testovacích a diagnostických metódach, 
ktoré spĺňajú najmodernejšie vedecké 
normy a poskytujú správne, spoľahlivé 
a porovnateľné výsledky v celej Únii. Preto 
by sa mali nepretržite zlepšovať metódy 
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používané úradnými laboratóriami ako aj 
kvalita a jednotnosť analytických, 
testovacích a diagnostických údajov, ktoré 
vyprodukujú. Komisia by na tento účel 
mala mať možnosť vymenovať referenčné 
laboratória Európskej únie a spoliehať sa 
na ich odbornú pomoc vo všetkých 
uvedených oblastiach potravinového 
reťazca, keď sú potrebné presné 
a spoľahlivé analytické, testovacie 
a diagnostické výsledky. Referenčné 
laboratóriá Európskej únie by mali najmä 
zabezpečiť, aby národné referenčné 
laboratóriá a úradné laboratóriá mali 
aktuálne informácie o dostupných 
metódach, mali by organizovať alebo 
aktívne sa zúčastňovať 
na medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach a zabezpečovať školenia 
pre národné referenčné laboratóriá alebo 
úradné laboratória.

používané úradnými laboratóriami ako aj 
kvalita a jednotnosť analytických, 
testovacích a diagnostických údajov, ktoré 
vyprodukujú. Komisia by na tento účel 
mala mať možnosť vymenovať referenčné 
laboratória Európskej únie a spoliehať sa 
na ich odbornú pomoc vo všetkých 
uvedených oblastiach potravinového 
reťazca, keď sú potrebné presné 
a spoľahlivé analytické, testovacie 
a diagnostické výsledky. Referenčné 
laboratóriá Európskej únie by mali najmä 
zabezpečiť, aby národné referenčné 
laboratóriá a úradné laboratóriá mali 
aktuálne informácie o dostupných 
metódach, mali by organizovať alebo 
aktívne sa zúčastňovať 
na medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach a zabezpečovať školenia 
pre národné referenčné laboratóriá alebo 
úradné laboratória. Úradné laboratóriá 
Európskej únie budú pri vykonávaní 
týchto činností môcť využívať vedecké 
a technické poznatky Európskej únie a jej 
výskumných centier. Voľba úradných 
laboratórií Európskej únie sa uskutoční 
prostredníctvom verejného výberového 
konania.

Or. it

Odôvodnenie

Európska únia má výskumné centrá, ako napríklad Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré 
by mohli poskytovať podporu úradným laboratóriám Európskej únie pri stanovovaní 
analytických metód a diagnostických testov uplatniteľných pri úradných kontrolách. 

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60a) Referenčné laboratória Európskej 
únie sa v článku 32 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1829/2003 v prípade geneticky 
modifikovaných potravín a krmív 
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a v článku 21 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1831/2003 v prípade doplnkových látok 
v krmivách poverujú osobitnými úlohami 
v rámci postupu povoľovania geneticky 
modifikovaných potravín alebo krmív 
alebo doplnkových látok v krmivách, ktoré 
sa týkajú najmä testovania, hodnotenia 
a schvaľovania metód na stanovenie 
alebo analýzu navrhnutých žiadateľom. 
Zo skúseností vyplýva, že znalosti 
a odborné skúsenosti v oblasti testovania, 
hodnotenia a schvaľovania metód v rámci 
povoľovacieho postupu sú nevyhnutné 
na zaručenie významného novátorského 
prínosu, pokiaľ ide o účinnosť úradných 
kontrol. Laboratória ustanovené v súlade 
s článkom 32 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a článkom 21 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1831/2003 by tak mali 
predstavovať úradné laboratóriá 
Európskej únie na účely tohto nariadenia. 

Or. it

Odôvodnenie

V nariadení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách 
a v nariadení (ES) č. 1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive 
zvierat sa ustanovujú referenčné laboratóriá Spoločenstva pre odvetvia, na ktoré sa dané 
nariadenia vzťahujú. Uvedené laboratóriá nebudú zrušené v návrhu nariadenia o úradných 
kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidiel stanovených v nariadení (ES) 
č. 1234/2007;

a) pravidiel stanovených v nariadení (ES) 
č. 1234/2007 pre iné oblasti, než oblasti 
uvedené v kapitole I hlave II časti II tohto 
nariadenia.

Or. it
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Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) obsahuje 
ustanovenia o úradných kontrolách v potravinárskom priemysle, ktoré sa zosúladia 
s ustanoveniami návrhu nariadenia o úradných kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. „prípravky na ochranu rastlín“ 
znamenajú prípravky na ochranu rastlín 
uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1107/2009; 

15. „prípravky na ochranu rastlín“ 
znamenajú prípravky na ochranu rastlín 
uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1107/2009. Na účely tohto nariadenia 
sa prípravkami na ochranu rastlín myslia 
aj účinné látky podľa článku 2 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1107/2009 a iné látky 
alebo prípravky podľa článku 2 ods. 3 
daného nariadenia;

Or. it

Odôvodnenie

Keď sa v návrhu nariadenia odkazuje na „prípravky na ochranu rastlín“, myslia sa tým aj 
účinné látky podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 a iné látky alebo prípravky 
podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 32 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

32. „úradný veterinárny lekár“ znamená 
veterinára vymenovaného príslušnými 
orgánmi primerane kvalifikovaného 
na vykonávanie úradných kontrol a iných 
úradných činností v súlade s:

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Odôvodnenie

Ide o úradné kontroly vo všeobecnosti, a nie konkrétne kontroly. (Odôvodnenie pre taliansku 
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verziu.) 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

38. „delegovaný orgán“ znamená tretiu 
stranu, na ktorú príslušné orgány 
delegovali špecifické úlohy úradnej 
kontroly;

38. „delegovaný orgán“ znamená tretiu 
stranu, na ktorú príslušné orgány 
delegovali špecifické úlohy úradnej 
kontroly a iné úradné činnosti;

Or. it

Odôvodnenie

Delegovaný orgán vykonáva popri úradných kontrolách aj „iné úradné činnosti“, ako sa 
uvádza v článku 2 ods. 2 návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

39. „kontrolný orgán pre ekologické 
produkty“ znamená verejnosprávnu 
organizáciu členského štátu, na ktorú 
príslušné orgány úplne alebo čiastočne 
preniesli svoje právomoci v súvislosti 
s uplatňovaním nariadenia (ES) 
č. 834/2007, v náležitých prípadoch aj 
zodpovedajúci orgán tretej krajiny alebo 
pôsobiaci v tretej krajine;

39. „kontrolný orgán pre ekologickú 
výrobu“ znamená verejnosprávnu 
organizáciu členského štátu, na ktorú 
príslušné orgány úplne alebo čiastočne 
preniesli svoje právomoci týkajúce sa 
inšpekcie a certifikácie v oblasti 
ekologickej výroby v súvislosti 
s ustanoveniami nariadenia (ES) 
č. 834/2007, v náležitých prípadoch aj 
zodpovedajúci orgán tretej krajiny alebo 
pôsobiaci v tretej krajine;

Or. it

Odôvodnenie

Úradnými kontrolami by sa malo overiť, či pri postupoch ekologickej výroby boli dodržané 
ustanovenia nariadenia (ES) č. 834/2007.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány zodpovedné 
za overenie dodržiavania pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j) môžu 
zveriť špecifické úlohy úradných kontrol 
jednému alebo viacerým kontrolným 
orgánom pre ekologické produkty. 
V takýchto prípadoch pridelia každému 
číselný kód.

3. Príslušné orgány zodpovedné 
za overenie dodržiavania pravidiel 
uvedených v článku 1 ods. 2 písm. j) môžu 
zveriť špecifické úlohy úradných kontrol 
jednému alebo viacerým kontrolným 
orgánom pre ekologickú výrobu. 
V takýchto prípadoch pridelia každému 
číselný kód.

Or. it

Odôvodnenie

Úradnými kontrolami by sa malo overiť, či pri postupoch ekologickej výroby boli dodržané 
ustanovenia nariadenia (ES) č. 834/2007.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dotknutému prevádzkovateľovi bolo 
pred uverejnením alebo uvoľnením 
informácií umožnené podať pripomienky 
k informáciám, ktoré príslušný orgán 
zamýšľa uverejniť alebo inak sprístupniť 
verejnosti;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informácie, ktoré sa uverejňujú alebo 
inak sprístupňujú verejnosti, zohľadňujú 
pripomienky vyjadrené dotknutým 
prevádzkovateľom alebo sa uverejňujú či 
uvoľňujú spoločne s týmito 
pripomienkami.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Odôvodnenie

Pripomienky predložené prevádzkovateľom sa zhodujú s pripomienkami, ktoré príslušný 
orgán zamýšľa uverejniť.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 139 prijímať delegované akty 
s cieľom stanoviť jednotnú minimálnu 
frekvenciu vykonávania kontrol 
uvedených v odsekoch 1 a 2. V prípade 
potreby sa táto minimálna frekvencia 
založená na riziku stanoví rozdielne 
pre každý výrobok, postup alebo činnosť 
podliehajúcu úradným kontrolám podľa
tohto nariadenia. 

Or. it

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby sa na úrovni Spoločenstva  stanovila minimálna frekvencia kontrol 
pre každý výrobok, postup alebo činnosť podliehajúcu kontrolám. Treba, aby sa minimálna 
frekvencia stala všeobecnou zásadou. To povedie k zvýšeniu dôvery európskych spotrebiteľov.
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty určenia môžu v rozsahu 
nutnom na organizáciu úradných kontrol 
požiadať prevádzkovateľov, pre ktorých 
boli dovezené zvieratá alebo tovar z iného 
členského štátu, aby ohlásili príchod týchto 
zvierat alebo tovaru.

7. Členské štáty určenia požiadajú
v rozsahu nutnom na organizáciu úradných 
kontrol prevádzkovateľov, pre ktorých boli 
dovezené zvieratá alebo tovar z iného 
členského štátu, aby ohlásili príchod týchto 
zvierat alebo tovaru.

Or. it

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia väčšej účinnosti kontrol členské štáty požiadajú o ohlásenie zvierat 
alebo tovaru pochádzajúcich z iných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prevádzkovateľov, činností a prevádzok 
pod ich kontrolou, ďalej kontroly ich 
priestorov a postupov, skladovania, 
prepravy, používania tovaru a držby 
zvierat.

c) prevádzkovateľov, činností a prevádzok 
pod ich kontrolou, ďalej kontroly ich 
priestorov a pestovateľských plôch, 
postupov, skladovania, prepravy, 
používania tovaru a držby zvierat.

Or. it

Odôvodnenie

Kontroly sa týkajú aj pestovateľských plôch.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príslušné orgány vykonávajú úradné 
kontroly s vysokou úrovňou 

1. Príslušné orgány vykonávajú úradné 
kontroly s vysokou úrovňou 
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transparentnosti a verejnosti sprístupňujú 
relevantné informácie týkajúce sa 
organizácie a vykonávania úradných 
kontrol.

transparentnosti a verejnosti sprístupňujú 
relevantné informácie týkajúce sa 
organizácie a vykonávania úradných 
kontrol vrátane relevantných informácií, 
ktoré majú dosah na verejné zdravie.

Or. it

Odôvodnenie

Zverejňujú sa aj informácie týkajúce sa verejného zdravia.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) o type, počte a výsledku úradných 
kontrol;

a) o type, počte a konečnom výsledku 
úradných kontrol;

Or. it

Odôvodnenie

Výsledky sa uverejnia na záver kontrolného postupu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) príslušné orgány s právomocami 
uvedenými v prvom odseku zabezpečia, 
aby uverejnené informácie týkajúce sa 
hodnotenia prevádzkovateľov boli 
neustále aktualizované a najmä, aby 
uvedené informácie odzrkadľovali 
najnovšie dostupné výsledky úradných 
kontrol.

Or. it
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa uverejnené informácie o hodnotení prevádzkovateľov aktualizovali podľa 
posledných výsledkov kontrol.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď to príslušné orgány požadujú, 
prevádzkovatelia poskytnú, v miere nutnej 
na vykonávanie úradných kontrol alebo 
iných úradných činností, personálu 
príslušných orgánov prístup:

1. Keď to príslušné orgány požadujú, 
prevádzkovatelia poskytnú, v miere nutnej 
na vykonávanie úradných kontrol alebo 
iných úradných činností, personálu 
príslušných orgánov a personálu 
delegovaných orgánov v prípade 
delegovania kontrol rizika, ako sa uvádza 
v článku 25, prístup:

Or. it

Odôvodnenie

Ako sa stanovuje v článku 25 návrhu nariadenia, úradné kontroly možno delegovať, a preto 
by prístup k informáciám prevádzkovateľov mal byť poskytnutý aj personálu delegovaných 
orgánov.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) k svojim dokumentom a iným 
relevantným informáciám.

d) k svojim dokumentom a iným 
relevantným informáciám na účely 
vykonania týchto kontrol alebo činností.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia počas úradných 
kontrol a iných úradných činností 
pomáhajú personálu príslušných orgánov 
pri plnení jeho úloh.

2. Prevádzkovatelia počas úradných 
kontrol a iných úradných činností 
pomáhajú personálu príslušných orgánov 
a delegovaným orgánom podľa článku 25
pri plnení ich úloh.

Or. it

Odôvodnenie

Ako sa stanovuje v článku 25 návrhu nariadenia, úradné kontroly možno delegovať, a preto 
by sa pomoc poskytovaná prevádzkovateľmi personálu príslušných orgánov mala vzťahovať 
aj na personál delegovaných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) týkajúce sa postupov pre prístup 
príslušných orgánov k automatizovaným 
systémom riadenia informácií uvedený 
v odseku 1 písm. b);

a) týkajúce sa postupov pre prístup 
príslušných orgánov a delegovaných 
orgánov podľa článku 25
k automatizovaným systémom riadenia 
informácií uvedených v odseku 1 písm. b);

Or. it

Odôvodnenie

Ako sa stanovuje v článku 25 návrhu nariadenia, úradné kontroly možno delegovať, a preto 
by sa možnosť prístupu k informačným systémom mala vzťahovať aj na personál 
delegovaných orgánov.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Úradné kontroly výroby mäsa zahŕňajú: 1. Okrem všeobecných pravidiel 
o kontrolách uvedených v článku 8 úradné 
kontroly výroby mäsa zahŕňajú:

Or. it

Odôvodnenie

Treba objasniť, že okrem odvetvových pravidiel sa uplatňujú aj všeobecné pravidlá uvedené 
v článku 8 návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) kritérií, ktorými sa na základe analýzy 
rizika určuje, kedy úradný veterinárny 
lekár nemusí byť prítomný na bitúnkoch 
a v zariadeniach na spracovanie zveriny 
počas úradných kontrol uvedených 
v odseku 1.

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

V záujme posilnenia bezpečnosti kontrol v sektore mäsa sa domnievame, že prítomnosť 
veterinárneho lekára by mala byť zabezpečená vždy, najmä ak ide o zver a zvieratá chované 
na voľných plochách, kde je vyššie riziko nákazy od voľne žijúcich zvierat.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) potrebu umožnenia pokračovania 
v používaní tradičných metód 

b) potrebu umožnenia pokračovania 
v používaní tradičných metód 
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v ktoromkoľvek stupni výroby, 
spracovania alebo distribúcie potravín;

v ktoromkoľvek stupni výroby, zrenia,
spracovania alebo distribúcie potravín; o

Or. it

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Úradné kontroly na overenie 
dodržiavania pravidiel, ktorými sa 
stanovujú požiadavky na dobré životné 
podmienky zvierat v prípade ich prepravy, 
zahŕňajú:

1. Okrem všeobecných pravidiel 
o úradných kontrolách uvedených 
v článku 8 úradné kontroly na overenie 
dodržiavania pravidiel, ktorými sa 
stanovujú požiadavky na dobré životné 
podmienky zvierat v prípade ich prepravy, 
zahŕňajú:

Or. it

Odôvodnenie

Treba objasniť, že okrem odvetvových pravidiel sa uplatňujú aj všeobecné pravidlá uvedené 
v článku 8 návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Pravidlá uvedené v článku 34 – Druhé stanovisko znalca – a v článku 36 – Vymenovanie 
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úradných laboratórií – sa netýkajú zodpovedností príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Odôvodnenie

Delegovanými aktmi sa stanovia jednotné špecifické požiadavky na vymedzenie minimálnych 
požiadaviek týkajúcich sa kontrol, ktoré sa musia týkať všetkých kategórií rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu.

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) má dostatočné právomoci 
na vykonávanie úradných kontrol, ktoré 
mu boli delegované;

Or. it

Odôvodnenie

Delegovaný orgán koná v mene príslušného orgánu. Pri vykonávaní svojho mandátu 
delegovaný orgán uplatňuje právomoci, ktoré mu boli udelené delegujúcim orgánom.
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Ak neexistujú pravidlá Únie uvedené 
v odseku 1, úradné laboratóriá používajú 
v súvislosti s úradnými kontrolami
pre svoje špecifické analytické, testovacie 
a diagnostické potreby najmodernejšie 
metódy, pričom zohľadnia, a to v tomto 
poradí:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Odchylne od odseku 2, ak neexistujú 
pravidlá Únie uvedené v odseku 1, môžu sa 
v rámci preverovania, cieleného 
preverovania a iných úradných činností 
použiť ktorékoľvek metódy uvedené 
v odseku 2. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje 
pri iných úradných činnostiach.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PR\1010118SK.doc 21/39 PE522.944v02-00

SK

dostatočná na to, aby v prípade potreby 
umožnila druhé stanovisko znalca, ak oň 
prevádzkovateľ požiada v súlade 
s článkom 34.

Or. it

Odôvodnenie

Druhé stanovisko znalca musí byť vypracované na rovnakej odobratej vzorke, a preto veľkosť 
vzorky musí umožniť vykonanie testu či diagnostiky.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) aby sa odobral dostatočný počet iných
vzoriek pre druhé stanovisko znalca; o

i) aby sa odobral dostatočný počet vzoriek 
pre druhé stanovisko znalca; o

Or. it

Odôvodnenie

Zmena je v súlade pozmeňujúcim návrhom k článku 33 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 46 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) tovar poslaný ako komerčný tovar, 
obchodné vzorky alebo výstavné položky 
pre výstavy, ktoré nie sú určené na 
uvedenie na trh;

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Hoci ide o tovar alebo zvieratá, ktoré nie sú určené na spotrebu, tento tovar či zvieratá môžu 
byť aj tak zdrojom vírusov a baktérií. Vzhľadom na to, že cieľom návrhu nariadenia je čo 
najlepšie predchádzať šíreniu chorôb a vírusov, ktoré môžu viesť k ohrozeniu zdravia ľudí 
a zvierat, by sa tieto kontroly mali týkať aj tohto typu tovaru a zvierat.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 46 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvieratá a tovar určené na vedecké 
účely; 

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Hoci ide o tovar alebo zvieratá, ktoré nie sú určené na spotrebu, tento tovar či zvieratá môžu 
byť aj tak zdrojom vírusov a baktérií. Vzhľadom na to, že cieľom návrhu nariadenia je čo 
najlepšie predchádzať šíreniu chorôb a vírusov, ktoré môžu viesť k ohrozeniu zdravia ľudí 
a zvierat, by sa tieto kontroly mali týkať aj tohto typu tovaru a zvierat.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Keď sa vykonávajú takéto kontroly zvierat, 
vykonáva ich úradný veterinárny lekár, 
ktorý môže požiadať o pomoc osobitne 
určený podporný personál, pričom ale 
zodpovednosť za vykonané kontroly nesie 
naďalej on.

Or. it

Odôvodnenie

Veterinárny lekár môže pri vykonávaní svojej činnosti požiadať o pomoc podporný personál, 
no zodpovednosť za kontroly nesie naďalej on.

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) spoločenských zvierat spĺňajúcich 
podmienky stanovené v článku 5 
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vykonávacieho nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 50a. 
__________
50a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 
o nekomerčnom premiestňovaní 
spoločenských zvierat a zrušení 
nariadenia (ES) č. 998/2003.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Rozhodnutia o zásielkach zvierat prijíma 
úradný veterinárny lekár, ktorý môže 
požiadať o pomoc osobitne určený 
podporný personál, pričom ale 
zodpovednosť za vykonané kontroly nesie 
naďalej on.

Or. it

Odôvodnenie

Veterinárny lekár môže pri vykonávaní svojej činnosti požiadať o pomoc podporný personál, 
no zodpovednosť za kontroly nesie naďalej on.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na zabezpečenie toho, aby príslušné 
orgány mali dostatočné zdroje 
na vykonávanie úradných kontrol, 
príslušné orgány vyberajú poplatky 
v záujme návratnosti nákladov, ktoré im 
vzniknú v súvislosti:

1. Na zabezpečenie efektívneho 
vykonávania úradných kontrol, príslušné 
orgány vyberajú poplatky v záujme 
pokrytia nákladov, ktoré im vzniknú 
v súvislosti:
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Or. it

Odôvodnenie

Poplatky uhrádzané prevádzkovateľmi musia slúžiť ako príspevok pokrývajúci náklady 
na financovanie vykonávania úradných kontrol.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úradné kontroly uvedené v písm. a) tohto 
odseku nezahŕňajú úradné kontroly 
v oblasti prvotnej výroby v zmysle článku 
3 bodu 17 nariadenia (ES) č. 178/2002 
vrátane spracovania poľnohospodárskych 
výrobkov na mieste.

Or. it

Odôvodnenie

Prvotná výroba patrí pod osobitný systém kontrol v oblasti krížového plnenia priamych 
platieb stanoveného SPP a poslednými pravidlami reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky týkajúcimi sa financovania, riadenia a kontroly. V záujme zabezpečenia súladu by sa 
na oblasť prvotnej výroby nemalo vzťahovať platenie povinných poplatkov.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) náklady na odbornú prípravu 
personálu uvedeného v písmene a) 
s výnimkou odbornej prípravy potrebnej 
na získanie kvalifikácie potrebnej 
na priatie do zamestnania príslušnými 
orgánmi;

vypúšťa sa

Or. it

Odôvodnenie

Náklady na odbornú prípravu personálu povereného kontrolami by mali znášať príslušné 
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orgány.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa poplatky určujú v súlade s článkom 
79 ods. 1 písm. a), sadzba poplatku, ktorá 
sa uplatňuje na jednotlivých 
prevádzkovateľov, sa stanoví tak, že sa 
pritom zohľadní záznam o dodržiavaní 
pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 
prevádzkovateľom podľa zistení úradných 
kontrol, aby boli poplatky uplatňované 
na prevádzkovateľov, ktorí dôsledne 
dodržiavajú pravidlá, nižšie ako poplatky 
uplatňované na iných prevádzkovateľov.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Odôvodnenie

Týka sa talianskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Podniky, ktoré zamestnávajú menej než 
10 osôb a ktorých ročný obrat alebo ročná 
súvaha nepresahuje 2 milióny EUR, sú 
oslobodené od platenia poplatkov 
stanovených v článku 77.

2. Podniky, ktorých ročný obrat alebo 
ročná súvaha nepresahuje 200 000 EUR, sú 
oslobodené od platenia poplatkov 
stanovených v článku 77.

Or. it

Odôvodnenie

V Európskej únii predstavujú podniky pôsobiace v potravinovom reťazci v priemere 90 % 
podnikov. Výnimka v navrhovanej podobe so sebou nevyhnutne prinesie značné zníženie 
zdrojov potrebných na zachovanie úradných kontrol. Výnimka by sa mala obmedzovať len 
na tie malé podniky, ktoré vzhľadom na svoje výrobné kapacity nie sú schopné znášať náklady 
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na kontroly. Navrhovaný maximálny obrat predstavuje len orientačný údaj, kým sa overí 
a navrhne maximálna hodnota, ktorá by mohla zachrániť malé podniky.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 3 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) v náležitých prípadoch spolupracujú 
s výskumnými centrami Európskej únie 
a útvarmi Komisie na účely rozvoja 
vysokých noriem v oblasti analytických, 
testovacích a diagnostických metód.

Or. it

Odôvodnenie

Európska únia má výskumné centrá, ako napríklad Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré 
by mohli poskytovať podporu úradným laboratóriám Európskej únie pri stanovovaní 
analytických metód a diagnostických testov uplatniteľných pri úradných kontrolách. 

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto 
článku referenčné laboratóriá uvedené 
v článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 a v článku 21 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1831/2003 predstavujú 
referenčné laboratóriá Európskej únie 
poverené úlohami a nesúce zodpovednosť 
podľa článku 92 tohto nariadenia, 
jednotlivo za tieto oblasti: 
a) GMO a geneticky modifikované 
potraviny a krmivá;
b) doplnkové látky v krmivách.

Or. it
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Odôvodnenie

V nariadení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách 
a v nariadení (ES) č. 1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive 
zvierat sa ustanovujú referenčné laboratóriá Spoločenstva pre odvetvia, na ktoré sa dané 
nariadenia vzťahujú. Uvedené laboratóriá nebudú zrušené v návrhu nariadenia o úradných 
kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 92 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Uplatňovaním odsekov 1 a 2 tohto 
článku nie je dotknutý článok 1 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 ani pravidlá 
prijaté na základe článku 32 ods. 4 a 5 
uvedeného nariadenia, ani článok 21 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003, ani 
pravidlá prijaté na základe článku 21 
ods. 3 a 4 uvedeného nariadenia.

Or. it

Odôvodnenie

V nariadení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách 
a v nariadení (ES) č. 1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive 
zvierat sa ustanovujú referenčné laboratóriá Spoločenstva pre odvetvia, na ktoré sa dané 
nariadenia vzťahujú. Uvedené laboratóriá nebudú zrušené v návrhu nariadenia o úradných 
kontrolách.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 96 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vypracovanie alebo koordináciu 
vypracúvania metód na posudzovanie 
úrovne dobrých životných podmienok 
zvierat a metód na zlepšenie dobrých 
životných podmienok zvierat;

c) prispenie k vypracovaniu a koordinácii
metód na posudzovanie úrovne dobrých 
životných podmienok zvierat a metód 
na zlepšenie dobrých životných podmienok 
zvierat;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 96 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 96a
Vymenovanie referenčných centier 
Európskej únie pre autentickosť 
a integritu agropotravinového reťazca 
1. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov vymenovať 
referenčné centrá Európskej únie, ktoré 
podporujú činnosti Komisie a členských 
štátov v oblasti predchádzania zámerným 
porušeniam pravidiel uvedených v článku 
1 ods. 2, ich odhaľovania a boja proti 
nim.

2. Vymenovanie uvedené v odseku 1 písm. 
a) prebieha v rámci postupu verejného 
výberového konania a pravidelne sa 
preskúmava.
3. Referenčné centrá Európskej únie 
pre autentickosť a integritu 
agropotravinového reťazca:

a) majú vysokú úroveň vedeckých 
a technických odborných poznatkov 
v oblastiach upravených pravidlami 
uvedenými v článku 1 ods. 2 a o forenznej 
vede uplatňovanej v týchto oblastiach, 
a teda schopnosť vykonávať alebo 
koordinovať výskum na najvyššej úrovni 
v oblasti autentickosti a integrity tovaru, 
ako aj rozvíjať, uplatňovať a schvaľovať 
metódy uplatniteľné pri odhaľovaní 
zámerných porušení pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2;



PR\1010118SK.doc 29/39 PE522.944v02-00

SK

b) majú vhodne kvalifikovaný personál 
s primeranou odbornou prípravou 
v oblastiach uvedených v písmene a) 
a príslušný podporný personál;

c) majú infraštruktúru, vybavenie 
a produkty potrebné na vykonávanie im 
pridelených úloh alebo k nim majú 
prístup;
d) zabezpečujú, aby mal ich personál 
dobré vedomosti o medzinárodných 
normách a postupoch v oblastiach 
uvedených v písmene a) a aby pri práci 
zohľadňoval najnovší vývoj vo výskume 
v týchto oblastiach na vnútroštátnej 
úrovni, úrovni Únie a na medzinárodnej 
úrovni.

Or. it

Odôvodnenie

V záujme boja proti podvodom v potravinárskom priemysle sa považuje za potrebné 
vymenovať referenčné centrá Európskej únie pre autentickosť a integritu agropotravinového 
reťazca.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 96 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 96b 
Zodpovednosti a úlohy referenčných 
centier Európskej únie pre autentickosť 
a integritu agropotravinového reťazca
1. Referenčné centrá Únie vymenované 
v zmysle článku 96a ods. 1 sú v súlade 
s ročnými alebo viacročnými pracovnými 
programami schválenými Komisiou 
zodpovedné za tieto činnosti:
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a) zabezpečovať osobitné poznatky 
v oblasti autentickosti a integrity tovaru 
a metód na odhaľovanie zámerných 
porušení pravidiel uvedených v článku 1 
ods. v súvislosti s forenznými vedami 
uplatňovanými v oblastiach upravených 
týmito pravidlami;
b) zabezpečovať osobitné analýzy v oblasti 
určovania segmentov agropotravinového 
reťazca, ktoré môžu byť predmetom 
zámerných porušení pravidiel uvedených 
v článku 1 ods. 2 motivovaných 
ekonomickými dôvodmi, a poskytovania 
pomoci pri vypracúvaní techník 
osobitných úradných kontrol 
a protokolov;
c) v náležitých prípadoch vykonávať 
úlohy uvedené v článku 95 ods. 2 písm. a) 
až g);
d) v náležitých prípadoch zriadiť 
a uchovávať kolekcie alebo databázy 
autentických referenčných materiálov 
na účely overovania autentickosti alebo 
integrity tovaru;
e) šírenie výsledkov výskumov 
a technických inovácií v oblastiach 
patriacich do rozsahu ich poslania. 

Or. it

Odôvodnenie

Rovnako ako v prípade iných referenčných centier Európskej únie treba stanoviť aj 
zodpovednosti a úlohy referenčných centier Európskej únie pre autentickosť a integritu 
agropotravinového reťazca.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 98 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Uplatňovaním tohto článku nie je 
dotknutý článok 32 ods. 2 nariadenia (ES) 
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č. 1829/2003 ani pravidlá prijaté 
na základe článku 32 ods. 4 a 5 
uvedeného nariadenia, ani príloha II 
nariadenia (ES) č. 1831/2003, ani 
pravidlá prijaté na základe článku 21 
ods. 3 a 4 uvedeného nariadenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 99 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňovaním tohto článku nie je 
dotknutý článok 32 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1829/2003 ani pravidlá prijaté 
na základe článku 32 ods. 4 a 5 
uvedeného nariadenia, ani príloha II 
nariadenia (ES) č. 1831/2003, ani 
pravidlá prijaté na základe článku 21 
ods. 3 a 4 uvedeného nariadenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 139 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedenej
v článku 4 ods. 3, článku 15 ods. 2, 
článkoch 16, 17, článku 18 ods. 3, 
článkoch 19, 20, 21, 22, článku 23 ods. 1, 
článku 24 ods. 1, článku 25 ods. 3, článku 
26 ods. 2, článku 40, článku 43 ods. 4, 
článku 45 ods. 3, článkoch 46, 49, článku 
51 ods. 1, článku 52 ods. 1 a 2, článku 56 
ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 62 ods. 2, 
článku 69 ods. 3, článku 75 ods. 1 a 2, 

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 4 ods. 3, článku 15 ods. 2, 
článkoch 16, 17, článku 18 ods. 3, 
článkoch 19, 20, 21, 22, článku 23 ods. 1, 
článku 24 ods. 1, článku 25 ods. 3, článku 
40, článku 43 ods. 4, článku 45 ods. 3, 
článkoch 46, 49, článku 51 ods. 1, článku 
52 ods. 1 a 2, článku 56 ods. 2, článku 60 
ods. 3, článku 62 ods. 2, článku 69 ods. 3, 
článku 75 ods. 1 a 2, článku 97 ods. 2, 
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článku 97 ods. 2, článku 98 ods. 6, článku 
99 ods. 2, článku 101 ods. 3, článku 106 
ods. 3, článkoch 110, 111, článku 114 
ods. 4, článku 125 ods. 1, článku 132 
ods. 1 treťom pododseku, článku 133, 
článku 138 ods. 1 a 2, článku 143 ods. 2, 
článku 144 ods. 3, článku 151 ods. 3, 
článku 153 ods. 3 a v článku 159 ods. 3 sa 
udeľuje na dobu neurčitú odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

článku 98 ods. 6, článku 99 ods. 2, článku 
101 ods. 3, článku 106 ods. 3, článkoch 
110, 111, článku 114 ods. 4, článku 125 
ods. 1, článku 132 ods. 1 treťom 
pododseku, článku 133, článku 138 ods. 1 
a 2, článku 143 ods. 2, článku 144 ods. 3, 
článku 151 ods. 3, článku 153 ods. 3 
a v článku 159 ods. 3 sa udeľuje na dobu 
neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia.

Or. it

Odôvodnenie

Ide o technickú úpravu, keďže článok 26 návrhu nariadenia nemá odsek 2.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 142 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vymenovanie každého referenčného 
laboratória Európskej únie uvedeného 
v prílohe VII nariadenia (ES) č. 882/2004 
platí až do vymenovania referenčného 
laboratória Európskej únie, v každej 
z dotknutých oblastí, v súlade s článkom 
91 ods. 2 tohto nariadenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 148
Nariadenie (ES) 1829/2003
Článok 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 sa mení 
takto:

vypúšťa sa

a) článok 32 sa mení takto:
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i) prvý a druhý pododsek sa vypúšťajú;

ii) tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Žiadatelia o povolenie pre geneticky 
modifikované potraviny a krmivá 
prispievajú na náklady, ktoré sú spojené 
s činnosťou referenčného laboratória 
Európskej únie a národných referenčných 
laboratórií vymenovaných v súlade 
s článkom 91 ods. 1 a s článkom 98 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX [Úrad 
pre publikácie, vložte číslo tohto 
nariadenia] v uvedenej oblasti.“;
iii) v piatom pododseku sa vypúšťajú 
slová „a prílohy“;
iv) v šiestom pododseku sa vypúšťa text 
„ktorými sa upraví príloha,“;
b) príloha sa vypúšťa.

Or. it

Odôvodnenie

Laboratórium pre geneticky modifikované potraviny a krmivá ustanovené v článku 32 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1829/2003 zostáva v prevádzke.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 149
Nariadenie (ES) 1831/2003

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 sa mení 
takto:

vypúšťa sa

a) v článku 7 sa odsek 3 písm. f) nahrádza 
takto:
„písomné vyhlásenie, že tri vzorky kŕmnej 
doplnkovej látky žiadateľ poslal priamo 
referenčnému laboratóriu Európskej únie 
uvedenému v článku 21.“;
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b) článok 21 sa mení takto:
i) prvý, tretí a štvrtý odsek sa vypúšťajú;

ii) odsek 2 sa nahrádza takto:

„Žiadatelia o povolenie pre doplnkové 
látky prispievajú na náklady, ktoré sú 
spojené s činnosťou referenčného 
laboratória Európskej únie a národných 
referenčných laboratórií vymenovaných 
v súlade s článkom 91 ods. 1 a s článkom 
98 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX 
[Úrad pre publikácie, vložte číslo tohto 
nariadenia] v uvedenej oblasti.“;
c) príloha II sa vypúšťa.

Or. it

Odôvodnenie

Referenčné laboratórium Spoločenstva ustanovené v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat zostáva 
v prevádzke. 

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 161 – odsek 1 – písmeno a – bod ii
Nariadenie (EÚ) č. […]/2013
Článok 29 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) referenčným centrám Európskej únie 
pre autentickosť a integritu 
agropotravinového reťazca.

Or. it



PR\1010118SK.doc 35/39 PE522.944v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 161 – odsek 1 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. […]/2013
Článok 29 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Granty sa môžu udeliť jedinému 
národnému referenčnému laboratóriu 
v každom členskom štáte pre každé 
referenčné laboratórium Európskej únie 
pre zdravie rastlín, a to do troch rokov 
po vymenovaní uvedeného referenčného 
laboratória Európskej únie.

2. Granty uvedené v odseku 1 sa môžu 
udeliť jedinému národnému referenčnému 
laboratóriu v každom členskom štáte 
pre každé referenčné laboratórium 
Európskej únie pre zdravie rastlín, a to 
do troch rokov po vymenovaní uvedeného 
referenčného laboratória Európskej únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 162 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) článok 33 ods. 1, 2, 3 a 4 sa uplatňuje 
od [Úrad pre publikácie, vložte dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 
5 rokov].

b) článok 26 ods. 1 písm. b) bod iv), 
článok 33 ods. 1, 2, 3 a 4 sa uplatňuje 
od [Úrad pre publikácie, vložte dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 
5 rokov].

Or. it

Odôvodnenie

Článok 26 ods. 1 písm. b) bod iv) patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 162 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Článok 15 ods. 1, článok 18 ods. 1, 
články 45 – 62 a 76 – 84, článok 150 

4. Článok 15 ods. 1, článok 18 ods. 1, 
články 45 – 62 a 76 – 84, článok 150 
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písm. b), článok 152 písm. b) bod i), 
článok 154 písm. b) bod i), článok 155 
písm. b) bod i) a článok 156 písm. b) sa 
uplatňujú od [Úrad pre publikácie, vložte 
dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia + 3 roky].

písm. b), článok 150 písm. c) bod i),
článok 152 písm. b) bod i), článok 154 
písm. b) bod i), článok 155 písm. b) bod i) 
a článok 156 písm. b) sa uplatňujú 
od [Úrad pre publikácie, vložte dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 
3 roky].

Or. it

Odôvodnenie

Písmeno c) bod i) patrí do rozsahu pôsobnosti návrhu nariadenia.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Potravinová bezpečnosť odjakživa zaujímala centrálnu úlohu v činnosti Spoločenstva. 
Zabezpečenie vysokej úrovne zdravia ľudí, zvierat a rastlín v rámci celého potravinového 
reťazca je cieľom Zmluvy o Európskej únii, na základe ktorej bolo v priebehu rokov prijatých 
približne 70 právnych aktov a ktoré európskym potravinárskym podnikom umožnili 
dosiahnuť medzinárodne uznané vysoké úrovne bezpečnosti a kvality.  

Potravinárske odvetvie je v EÚ druhým najdôležitejším odvetvím s celkovým objemom 
výroby v rámci potravinového reťazca približne 750 miliárd EUR ročne, ktoré zamestnáva 
viac ako 48 miliónov osôb: počnúc prvovýrobou cez maloobchod až po reštauračné služby. 

Úradné kontroly zaručujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a správne vykonávanie zložitých 
právnych predpisov v rámci celého potravinového reťazca predstavujú jeho dôležitú súčasť, 
ktorej cieľom je budovať dôveru spotrebiteľov. V oblasti krmív a potravín, zdravia a dobrých 
podmienok zvierat sa kontroly v súčasnosti vykonávajú na základe nariadenia (ES) 
č. 882/2004, kým kontroly v ostatných oblastiach, napríklad overenie rezíduí veterinárnych 
liekov u živých zvierat či kontroly v oblasti zdravia rastlín sa riadia osobitnými právnymi 
predpismi. 
S cieľom vytvoriť harmonizovaný právny rámec boli do návrhu nariadenia zahrnuté 
do jediného právneho textu kontroly vo všetkých súčastiach potravinového reťazca 
(v súčasnosti sa vykonávajú na základe asi 16 právnych predpisov – nariadení a smerníc). 
Navrhuje sa v ňom dôkladné preskúmanie platných ustanovení, ktorého cieľom je vypustiť 
zbytočné ustanovenia alebo umožniť primeraný a flexibilný postup s cieľom urýchlene 
reagovať na výnimočné stavy, ako je napríklad vytvorenie urýchlených postupov akreditácie 
úradných laboratórií.

Právny rámec, ktorý EÚ doposiaľ rozvíjala, sa vo všeobecnosti ukázal ako účinný 
pri predchádzaní a zvládaní rizík. Výrobky EÚ budú aj naďalej patriť k najbezpečnejším 
na svete práve vďaka kontrolám, ktorým podliehajú. Moderný celosvetový trh, a najmä čoraz 
dlhší a zložitejší potravinový reťazec, vystavujú Európsku úniu novým rizikám a vyžadujú si 
neustále zlepšovanie kontrol v rámci potravinového reťazca. K zisteným nedostatkom 
súčasnej legislatívy, ktoré si budú vyžadovať ďalšie zlepšenie, patria najmä:

– potreba zjednodušenia všeobecného právneho rámca, ktorý trpí fragmentáciou a vzájomným 
prekrývaním a ktorý sa preto na úrovni jednotlivých štátov rôzne vykladá a tiež uplatňuje;

– potreba dôslednejšieho používania zásady kontrol založených na posúdení rizika;

– potreba vyriešiť súčasnú neistotu týkajúcu sa dlhodobej udržateľnosti úradných kontrol 
a zároveň zabezpečenia primeraného a dôsledného financovania týchto kontrol;

– potreba zaručiť jednotný postup vo všetkých odvetviach. Okrem toho je nutné, aby bola 
metóda výpočtu poplatkov transparentná a verejná; 

– potreba systematickejšieho a dôslednejšieho používania nástrojov administratívnej 
spolupráce a počítačových informačných systémov.
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Spravodajca preto víta návrh Európskej komisie vytvoriť jednotný a harmonizovaný rámec 
postupov úradných kontrol a sledovať tým ciele oznámenia o inteligentnej regulácii 
v Európskej únii. Spravodajca sa domnieva, že návrhom nariadenia sa dosiahne cieľ 
zabezpečiť súdržnosť v celom systéme kontrol a snažiť sa všade tam, kde je to možné, 
nenechať priestor na výklad od okamihu, keď nariadenie nadobudne účinnosť v členských 
štátoch.
Spravodajca víta integrovaný prístup, ktorý návrh nariadenia obsahuje a vyslovuje sa 
za prístup ku kontrolám založeným na riziku. 
Okrem toho sa nazdáva, že pri kontrolách na hraniciach a v oblasti výroby mäsa sa nemôžu 
a nesmú znižovať úrovne dohľadu a že kontrolami sa preto musí poveriť vysokokvalifikovaný 
personál schopný odhaliť výskyt možných rizík a nebezpečenstiev pre ľudské zdravie.  

Minimálna frekvencia kontrol
Harmonizácia frekvencie kontrol poskytne spotrebiteľom záruku istoty. Spravodajca preto 
navrhuje minimálnu frekvenciu kontrol založenú na riziku, ktorá bude určená zvlášť 
pre každý výrobok, postup a pre každú činnosť tak, aby sa zabránilo masívnym rozdielom 
medzi jednotlivými štátmi, ako je to napríklad v odvetví mlieka, kde sa kontroly v niektorých 
štátoch vykonávajú raz za desať rokov, kým v iných naopak ročne. Táto skutočnosť sa 
prejavuje nielen na konečnej cene, ale môže mať dôsledky aj pre bezpečnosť výrobku 
uvedeného na trh.  Preto je nutné vytvárať pre spotrebiteľov klímu dôvery prostredníctvom 
jednotného systému kontrol vykonávaných v každom štáte EÚ s rovnakou frekvenciou.

Potravinové podvody
Obsiahly súbor právnych predpisov napriek tomu nechráni európskych spotrebiteľov pred 
možnými potravinovými podvodmi, ako dokázal nedávny škandál s konským mäsom. 
S cieľom čo najviac obmedziť podobné nové prípady spravodajca navrhuje vytvoriť európske 
referenčné centrá, ktorých konkrétnou úlohou by bol rozvoj a hodnotenie metód používaných 
v prípade zámerného porušenia predpisov podľa článku 1 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

Oslobodenie mikropodnikov a poplatky
Hoci spravodajca schvaľuje a vyslovuje sa za zásadu oslobodiť mikropodniky od platenia 
povinných poplatkov, domnieva sa, že určené kritériá sú príliš široké a znamenali by 
oslobodenie od platenia v priemere 80 až 90 % podnikov pracujúcich v rámci potravinového 
reťazca. Dôsledky tohto opatrenia by mohli znamenať zníženie počtu kontrol a/alebo zvýšenie 
poplatkov pre podniky s obratom presahujúcim 2 milióny EUR. Spravodajca preto navrhuje 
znížiť hranicu na 200 000 EUR, ktorá je v súčasnosti len orientačná a vyžaduje si hlbšie 
preskúmanie. Spravodajca si vyhradzuje právo na takéto preskúmanie s cieľom stanoviť 
hranicu, od ktorej by boli mikropodniky oslobodené od poplatkov a ktorá by mohla reálne 
zachrániť podniky, ktoré vzhľadom na svoju výrobnú kapacitu nie sú schopné znášať náklady 
na kontroly. 
Spravodajca sa nazdáva, že z výpočtu poplatkov by mali byť vyňaté náklady na školenie 
personálu vykonávajúceho kontroly, keďže tie by mal v plnej miere znášať príslušný orgán, 
aby sa zaručila kvalita ponúkanej služby. Poplatky, ktoré účtuje príslušný orgán, musia 
navyše v plnej miere pokryť náklady na kontroly.

Vzhľadom k tomu, že pred vypracovaním tejto správy nebola možná výmena názorov, 
spravodajca sa v tomto okamihu mienil zamerať len na najdôležitejšie aspekty a navrhovaným 
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textom by sa chcel zaoberať ešte neskôr a doplniť ho.


