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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu 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
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0525),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0227/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
7. prosince 20111,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ....2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 

(16) Stanovení povinné EID v celé Unii by 
pro některé hospodářské subjekty mohlo 

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 ....
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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. 

mít nepříznivé ekonomické účinky. Je 
proto vhodné stanovit nepovinný režim 
umožňující, aby sami chovatelé mohli mít
rychle ekonomické výhody z toho, že se 
rozhodli zavést EID.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

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. Uvedený oddíl by proto 
měl být zrušen. Nadále se na informace, 
které jdou nad rámec prvků, jež vyžadují 
články 13 a 15 nařízení (ES) č. 1760/2000 
o povinném označování hovězího masa, 
budou vztahovat platné horizontální 
právní předpisy, včetně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům1.
_____________
1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3

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 
konzultací na odborné úrovni.

(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 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby byly zajištěny jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, pokud jde o 
evidenci zemědělských podniků, které 
používají alternativní identifikační značky, 
technické vlastnosti a způsoby vzájemné 
výměny údajů mezi počítačovými 
databázemi členských států, formát a 
provedení identifikačních značek, 
technické postupy a normy pro provádění 
EID, formát pasů a evidence, která má být 
vedena v každém zemědělském podniku, 
pravidla týkající se způsobů provádění 
sankcí uložených členskými státy 
zemědělským podnikům podle nařízení 
(ES) č. 1760/2000, by měly být Komisi 
svěřeny prováděcí pravomoci. 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.

Aby byly zajištěny jednotné podmínky pro 
provádění tohoto nařízení, pokud jde o 
evidenci zemědělských podniků, které 
používají alternativní identifikační značky, 
technické vlastnosti a způsoby vzájemné 
výměny údajů mezi počítačovými 
databázemi členských států, deklarování 
skutečnosti, že systém výměny údajů mezi 
členskými státy je plně funkční, formát a 
provedení identifikačních značek, 
technické postupy a normy pro provádění 
EID, formát pasů a evidence, která má být 
vedena v každém zemědělském podniku, 
pravidla týkající se způsobů provádění 
sankcí uložených členskými státy 
zemědělským podnikům podle nařízení 
(ES) č. 1760/2000 i pravidla nezbytná pro 
zajištění řádného dodržování ustanovení 
týkajících se zejména kontrol, správních 
sankcí a různých maximálních lhůt 
stanovených v tomto nařízení, by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.  
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. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1  bod 3
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 4  odst. 2  pododstavec 2
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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 pak sdělí ostatním 
členským státům v pro ně snadno 
srozumitelném jazyce shrnutí 
vnitrostátních právních předpisů 
použitelných v případě přepravy zvířat do 
členských států, které se rozhodly pro 
povinnou elektronickou identifikaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1  bod 8
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 9 a  Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Školení Informace

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1  bod 8
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článek 9 a

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 

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 
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k dispozici vhodné školicí kurzy.“ k dispozici vhodné školicí kurzy. Tyto 
informace budou sdělovány bez nákladů 
pro adresáta při každé změně příslušných 
ustanoví tak často, jak to bude nutné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1  bod 15
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Čl. 19 a  písmena b a c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

c) ustanovení o označování týkající se 
zjednodušení označování původu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1  bod 19 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1760/2000
Článk 23 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Sledování vývoje
Nejpozději do pěti let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu a 
případně vhodné návrhy ohledně 
provádění tohoto nařízení a nezbytného 
vývoje pro dosažení nebo zachování 
optimální úrovně bezpečnosti potravin.“
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Or. fr



PE478.718v01-00 12/13 PR\888691CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Předmět návrhu nařízení 

Tento návrh nařízení by měl odpovědět na 3 nové důležité výzvy: 

1) zohlednit rozvíjející se technologii elektronické identifikace dobytka v nařízení (ES) č. 
1760/2000;
2) zjednodušit ustanovení vztahující se k označování hovězího masa; 
3) aktualizovat pravidla týkající se pravomocí Komise s cílem zohlednit vstup Lisabonské 
smlouvy v platnost a nová ustanovení vztahující se k aktům v přenesené pravomoci a k 
prováděcím aktům. 

Jde konečně o zajištění jasnosti a proveditelnosti právních předpisů týkajících se identifikace 
a sledovatelnosti hovězího dobytka, a tedy dosažení optimální úrovně bezpečnosti potravin.

Postoj zpravodajky

Bezpečnost potravin patří k hlavním tématům znepokojujícím evropské občany. Evropské 
právní předpisy musí tedy zajišťovat jejich optimální ochranu prostřednictvím
aktualizovaných a posílených ustanovení, kdykoli se to ukáže jako nezbytné. Evropská unie 
takto v reakci na krizi s bovinní spongiformní encephalopatií (ESB) přijala v roce 1997 přísná 
pravidla ohledně identifikace a sledovatelnosti hovězího masa. Zpravodajka vítá současný 
legislativní návrh Komise, neboť posílí bezpečnost hovězího pro spotřebitele. Navrhuje 
nicméně určitá doplňující vyjasnění pro každou ze tří oblastí tohoto textu. 

1) Elektronická identifikace

Elektronická identifikace hovězího dobytka umožňuje obdržet důvěryhodnější údaje, což 
posiluje systém sledovatelnosti, a tedy bezpečnost potravin. Umožňuje ostatně urychlit 
registraci hovězího dobytka, zautomatizovat určité úkoly a zajistit účinnější správu stáda. Je 
proto vhodné podpořit rozvoj této nové technologie. Je nutná úprava stávajících právních 
předpisů, zejména pro uznání elektronické identifikace jako oficiálního prostředku 
identifikace hovězího dobytka. Je rovněž nezbytné zajistit harmonizaci technických norem, 
abychom se vyhnuli možnému anarchickému rozvoji této metody identifikace a nedostatečné 
interoperabilitě identifikátorůjednotlivých členských států. 

Nicméně, vzhledem k velké rozmanitosti situace, v níž se nacházejí evropské chovy hovězího 
dobytka, musí elektronická identifikace zůstat pro chovatele nepovinnou, dokud se dotčený 
členský stát nerozhodné zavést ji na svém území. Zpravodajka plně podporuje tento přístup, 
který spočívá v tom povzbudit chovatele, aby si zvolili tuto technologii, a nikoli v jejím 
vnucení chovatelům. Vzhledem k tomu, že velké podniky a některé chovatelské pobočky vidí 
více možných aplikací elektronické identifikace než jiné, je vhodné nechat je zvolit si tuto 
novou metodu rychleji než jiné. Zpravodajka totiž doufá, že prostřednictvím tohoto nového 
nařízení a rozšířením trhu s elektronickými identifikačními zařízeními dojde ke snížení cen a 
včasnému všeobecnému rozšíření této identifikační metody v souladu s probíhajícím vývojem 
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ve světě.

Nad rámec návrhů Komise požaduje zpravodajka, aby se informování aktérů systémů pro 
identifikaci a registraci zvířat dělo na jedné straně bez nákladů pro adresáta s cílem chránit 
malé podniky a další aktéry identifikačního systému, a na druhé straně bylo aktualizováno tak 
často, jak to bude nutné s cílem zohlednit úpravy nařízení (ES) č. 1760/2000 a aktů v 
přenesené pravomoci a prováděcích aktů, jež budou přijaty na základě tohoto nařízení. Navíc, 
s cílem nebránit obchodu na vnitřním trhu, považuje za nezbytné, aby Komise informovala 
členské státy o identifikátorech přijatých na území členských států, které se rozhodly pro 
povinnou elektronickou identifikaci. 

2) Zjednodušení označování 

Zpravodajka vítá záměr Komise zjednodušit označování hovězího masa zrušením ustanovení 
vztahujících se k nepovinnému označování. Nepovinné označování totiž představuje značnou 
administrativní zátěž, která není kompenzována žádnými dostatečně významnými výhodami. 
Zpravodajka se nicméně domnívá, že aspekty spojené s označováním hovězího masa jsou 
pokryty horizontálními právní předpisy, a neměla by být tedy v této věci udělována pravomoc 
Komisi. Tvůrce právních předpisů musí plně přijmout svoji redakční úlohu při tvorbě 
právních předpisů.

3) Aktualizace pravomocí svěřených Komisi

Zpravodajka souhlasí s tím svěřit Komisi pravomoc přijímat některé akty v přenesené 
pravomoci a prováděcí akty. Připomíná nicméně, že přenesení pravomocí může Evropský 
parlament a Rada kdykoli zrušit a že tvůrci právních předpisů musí být dokonale informováni 
o přípravě aktů založených na nařízení (ES) č. 1760/2000. Žádá Komisi konečně, aby 
předložila Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do pěti let od vstupu tohoto nařízení v 
platnost zprávu a případně vhodné návrhy týkající se provádění těchto předpisů a vytyčila 
nezbytný vývoj pro dosažení nebo zachování optimální úrovně bezpečnosti potravin.


