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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 a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu hovädzieho 
dobytka, a ktorým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa dobrovoľného označovania 
hovädzieho mäsa 
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0525),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. b) Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C7–0227/2011),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7.
decembra 20111,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ... 2,

– 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 (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 ...
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Zavedenie povinnej EID v celej Únii 
by mohlo mať pre niektoré hospodárske 
subjekty nepriaznivé ekonomické účinky. 
Preto je vhodné, aby sa na zavedenie EID 
stanovil dobrovoľný systém. V rámci 
takéhoto systému by sa pre EID rozhodli tí
chovatelia, pre ktorých by EID 
pravdepodobne mala okamžité ekonomické 
prínosy. 

(16) Zavedenie povinnej EID v celej Únii 
by mohlo mať pre niektoré hospodárske 
subjekty nepriaznivé ekonomické účinky. 
Preto je vhodné, aby sa stanovil 
dobrovoľný systém, ktorý umožní iba 
chovateľom, pre ktorých by EID 
pravdepodobne mala okamžité ekonomické 
prínosy, zaviesť EID.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) V oddiele II hlavy II nariadenia (ES) 
č. 1760/2000 sa určujú pravidlá 
dobrovoľného systému označovania 
hovädzieho mäsa, v ktorých sa stanovuje, 
že príslušný orgán členského štátu 
schvaľuje určité špecifikácie označenia. 
Administratívna záťaž a náklady pre 
členské štáty a hospodárske subjekty na 
uplatňovanie tohto systému nie sú 
primerané prínosom tohto systému. 
Uvedený oddiel by sa preto mal vypustiť.

(20) V oddiele II hlavy II nariadenia (ES) 
č. 1760/2000 sa určujú pravidlá 
dobrovoľného systému označovania 
hovädzieho mäsa, v ktorých sa stanovuje, 
že príslušný orgán členského štátu 
schvaľuje určité špecifikácie označenia. 
Administratívna záťaž a náklady pre 
členské štáty a hospodárske subjekty na 
uplatňovanie tohto systému nie sú 
primerané prínosom tohto systému. 
Uvedený oddiel by sa preto mal vypustiť. 
Následne sa na informácie, ktoré 
presahujú rámec prvkov požadovaných 
v článkoch 13 a 15 nariadenia (ES) č. 
1760/2000 o povinnom označovaní 
hovädzieho mäsa, budú vzťahovať platné 
horizontálne právne predpisy vrátane 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní 
informácií o potravinách spotrebiteľom1.
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_____________
1 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zabezpečiť uplatňovanie 
nevyhnutných pravidiel na riadne 
fungovanie identifikácie, registrácie a
vysledovateľnosti hovädzieho dobytka a 
hovädzieho mäsa by na Komisiu mala byť 
delegovaná právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o 
požiadavky týkajúce sa alternatívnych 
prostriedkov na identifikáciu hovädzieho 
dobytka, osobitné okolnosti, za ktorých 
môžu členské štáty predĺžiť maximálne 
obdobia uplatňovania daných prostriedkov 
na identifikáciu, údajov, ktoré sa majú 
vymieňať medzi počítačovými databázami 
členských štátov, maximálne trvanie 
určitých oznamovacích povinností, 
požiadavky týkajúce sa prostriedkov na 
identifikáciu, informácie, ktoré sa majú 
uvádzať v pasoch, a jednotlivé registre, 
ktoré sa majú viesť v každom podniku, 
minimálnu úroveň úradných kontrol, 
identifikáciu a registráciu pohybu 
hovädzieho dobytka, keď sa vypúšťa na 
letnú pastvu v rôznych horských 
oblastiach, pravidlá na označovanie 
určitých výrobkov, ktoré by mali 
zodpovedať pravidlám stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1760/2000, definície 
mletého hovädzieho mäsa, odrezkov z 
hovädzieho mäsa alebo porciovaného 
hovädzieho mäsa, osobitné údaje, ktoré sa 
môžu uvádzať na štítkoch, ustanovenia 
o označovaní týkajúce sa zjednodušenia 
označovania pôvodu, maximálnu veľkosť 

(22) S cieľom zabezpečiť uplatňovanie 
nevyhnutných pravidiel na riadne 
fungovanie identifikácie, registrácie a 
vysledovateľnosti hovädzieho dobytka a 
hovädzieho mäsa by na Komisiu mala byť 
delegovaná právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o 
požiadavky týkajúce sa alternatívnych 
prostriedkov na identifikáciu hovädzieho 
dobytka, osobitné okolnosti, za ktorých 
môžu členské štáty predĺžiť maximálne 
obdobia uplatňovania daných prostriedkov 
na identifikáciu, údajov, ktoré sa majú 
vymieňať medzi počítačovými databázami 
členských štátov, maximálne trvanie 
určitých oznamovacích povinností, 
požiadavky týkajúce sa prostriedkov na 
identifikáciu, informácie, ktoré sa majú 
uvádzať v pasoch, a jednotlivé registre, 
ktoré sa majú viesť v každom podniku, 
minimálnu úroveň úradných kontrol, 
identifikáciu a registráciu pohybu 
hovädzieho dobytka, keď sa vypúšťa na 
letnú pastvu v rôznych horských 
oblastiach, pravidlá na označovanie 
určitých výrobkov, ktoré by mali 
zodpovedať pravidlám stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1760/2000, definície 
mletého hovädzieho mäsa, odrezkov z 
hovädzieho mäsa alebo porciovaného 
hovädzieho mäsa, maximálnu veľkosť 
a zloženie určitých skupín zvierat, 
schvaľovacie postupy v súvislosti 
s podmienkami označovania na obaloch 
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a zloženie určitých skupín zvierat, 
schvaľovacie postupy v súvislosti 
s podmienkami označovania na obaloch 
porciovaného mäsa. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie vrátane 
konzultácií na odbornej úrovni.

porciovaného mäsa. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie vrátane 
konzultácií na odbornej úrovni.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) S cieľom zaistiť jednotné podmienky 
na vykonávanie tohto nariadenia, pokiaľ 
ide o registráciu podnikov, ktoré používajú 
alternatívne prostriedky na identifikáciu, 
technické vlastnosti a spôsoby vzájomnej 
výmeny údajov medzi počítačovými 
databázami členských štátov, formát a 
dizajn prostriedkov na identifikáciu, 
technické postupy a normy na vykonávanie 
EID, formát pasov a registrov, ktoré sa 
majú udržiavať v každom podniku, 
pravidlá týkajúce sa spôsobu uplatňovania 
sankcií uložených členskými štátmi na 
majiteľov podnikov podľa nariadenia (ES) 
č. 1760/2000, by sa Komisii mali udeliť 
vykonávacie právomoci. Tieto právomoci 
by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

(23) S cieľom zaistiť jednotné podmienky 
na vykonávanie tohto nariadenia, pokiaľ 
ide o registráciu podnikov, ktoré používajú 
alternatívne prostriedky na identifikáciu, 
technické vlastnosti a spôsoby vzájomnej 
výmeny údajov medzi počítačovými 
databázami členských štátov, vyhlásenie 
o tom, že systém na výmenu údajov medzi 
členskými štátmi je v plnom rozsahu 
funkčný, formát a dizajn prostriedkov na 
identifikáciu, technické postupy a normy 
na vykonávanie EID, formát pasov a 
registrov, ktoré sa majú udržiavať v 
každom podniku, pravidlá týkajúce sa 
spôsobu uplatňovania sankcií uložených 
členskými štátmi na majiteľov podnikov 
podľa nariadenia (ES) č. 1760/2000, ako aj
pravidlá potrebné na zabezpečenie 
správneho dodržiavania príslušných 
ustanovení týkajúcich sa najmä kontrol, 
administratívnych sankcií a rôznych 
maximálnych lehôt stanovených v tomto 
nariadení, by sa Komisii mali udeliť 
vykonávacie právomoci. Tieto právomoci 
by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
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ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 1760/2000
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty, ktoré túto možnosť využijú, 
oznámia Komisii znenie takýchto 
vnútroštátnych ustanovení.

Členské štáty, ktoré túto možnosť využijú, 
oznámia Komisii znenie takýchto 
vnútroštátnych ustanovení. Komisia 
oznámi ostatným členským štátom 
v jazyku ľahko porozumiteľnému v týchto 
štátoch zhrnutie vnútroštátnych 
ustanovení uplatniteľných v prípade 
premiestnenia zvierat do členských štátov, 
ktoré sa rozhodli pre povinnú EID.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1760/2000
Článok 9a – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odborná príprava Informácie

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1760/2000
Článok 9a  

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby každá 
osoba zodpovedná za identifikáciu 
a registráciu zvierat dostala pokyny a bola 
oboznámená s usmerneniami týkajúcimi sa 
príslušných ustanovení tohto nariadenia a 
všetkých delegovaných a vykonávacích 
aktov prijatých Komisiou na základe 
článkov 10 a 10a, a aby boli k dispozícii 
zodpovedajúce kurzy odbornej prípravy.“ 

Členské štáty zabezpečujú, aby každá 
osoba zodpovedná za identifikáciu 
a registráciu zvierat dostala pokyny a bola 
oboznámená s usmerneniami týkajúcimi sa 
príslušných ustanovení tohto nariadenia a 
všetkých delegovaných a vykonávacích 
aktov prijatých Komisiou na základe 
článkov 10 a 10a, a aby boli k dispozícii 
zodpovedajúce kurzy odbornej prípravy.“ 
Tieto informácie sa poskytnú pri každej 
zmene relevantných ustanovení tak často, 
ako je potrebné, a bez nákladov pre 
prijímateľa.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 1760/2000
Článok 19 – písmená b, c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) osobitných údajov, ktoré sa môžu 
uvádzať na štítkoch; 

vypúšťa sa

c) ustanovení o označovaní týkajúcich sa 
zjednodušenia označovania pôvodu; 

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 19a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1760/2000
Článok 23a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19a) Dopĺňa sa tento článok:
„Článok 23a

Monitorovanie vývoja
Najneskôr päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu a prípadne primerané návrhy 
týkajúce sa  uplatňovania týchto pravidiel 
a vývoja, ktorý je potrebný na dosiahnutie 
alebo zachovanie optimálnej úrovne 
potravinovej bezpečnosti.

Or. fr



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

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predmet návrhu nariadenia 

Cieľom tohto nariadenia je nájsť riešenie troch nových dôležitých výziev: 

1/ zohľadnenie novej technológie elektronickej identifikácie (EID) hovädzieho dobytka 
v nariadení (ES) č. 1760/2000;
2/ zjednodušenie ustanovení o označovaní hovädzieho dobytka;
3/ aktualizovanie pravidiel týkajúcich sa právomocí udelených Komisii, aby bol zohľadnený 
vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy a nové ustanovenia týkajúce sa delegovaných 
a vykonávacích aktov. 

V konečnom dôsledku ide o to, aby sa zabezpečila jasnosť a uplatniteľnosť právnych 
predpisov týkajúcich sa identifikácie a sledovateľnosti hovädzieho dobytka, a teda, aby sa 
dosiahla optimálna úroveň potravinovej bezpečnosti.

Stanovisko spravodajkyne

Potravinová bezpečnosť je jedným z hlavných predmetov záujmu európskych občanov. 
Európske právne predpisy musia teda prostredníctvom aktualizovaných a posilnených 
ustanovení zabezpečiť ich optimálnu ochranu tak často, ako to bude potrebné. Napríklad, už 
v roku 1997 v súvislosti s krízou vyvolanou bovinnou spongiformnou encefalopatiou (BSE) 
Európska únia prijala prísne pravidlá v oblasti identifikácie a sledovateľnosti hovädzieho 
dobytka. Spravodajkyňa víta tento legislatívny návrh Komisie, pretože hovädzieho mäso bude 
bezpečnejšie pre spotrebiteľov. Navrhuje však niekoľko dodatočných objasnení pre každú 
z troch častí tohto textu. 

1/ elektronická identifikácia

Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka umožňuje získať spoľahlivejšie údaje, čo 
posilňuje systém sledovateľnosti, a teda potravinovú bezpečnosť.   Okrem toho umožňuje 
zrýchliť registráciu hovädzieho dobytka, zautomatizovať niektoré úlohy a zabezpečiť 
účinnejšie spravovanie stáda. Preto treba podporiť rozvoj tejto novej technológie. Je potrebná 
úprava platných právnych predpisov, a to najmä preto, aby EID bola uznaná za oficiálny 
spôsob identifikácie hovädzieho dobytka. Je tiež nevyhnutné zabezpečiť harmonizáciu 
technických noriem, aby sa predišlo možnému anarchickému rozvoju tejto metódy 
identifikácie a nedostatku interoperability medzi vnútroštátnymi systémami. 

Vzhľadom na veľkú rozmanitosť situácií v chove hovädzieho dobytka v Európe chovatelia 
musia mať možnosť pristupovať k EID ako k dobrovoľnému výberu okrem prípadov, keď sa 
daný členský štát rozhodne zaviesť na svojom území povinnú EID. Spravodajkyňa v plnej 
miere podporuje tento prístup, ktorý je založený na nabádaní chovateľov, aby si vybrali túto 
technológiu, a nie, aby im bola uložená ako povinnosť.  Keďže veľké poľnohospodárske 
podniky a niektoré odvetvia chovu majú viac možností využitia EID ako iné, je vhodné 



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

SK

umožniť im, aby si túto metódu osvojili rýchlejšie ako iné subjekty. Spravodajkyňa verí, že 
prostredníctvom tohto nariadenia a vďaka rozšíreniu trhu s elektronickými zariadeniami dôjde 
k zníženiu cien a že sa postupom času táto metóda identifikácie zovšeobecní, v súlade 
s celosvetovým vývojom.

Spravodajkyňa si nad rámec návrhov Komisie želá, aby informovanie subjektov systému 
identifikácie a registrácie zvierat bolo „bez nákladov pre prijímateľa“ s cieľom chrániť 
malých výrobcov a ostatné subjekty systému identifikácie a aby sa obnovovalo „tak často, ako 
je potrebné“, s cieľom zohľadniť zmeny nariadenia (ES) č. 1760/2000 a delegovaných 
a vykonávacích aktov, ktoré sa prijmú na základe tohto nariadenia. Okrem toho sa domnieva, 
že na to, aby sa nenarúšal obchod v rámci vnútorného trhu je potrebné, aby Komisia 
informovala členské štáty o postupoch schválených na území členských štátov, v ktorých je 
EID povinná. 

2/ zjednodušovanie označovania

Spravodajkyňa oceňuje snahu Komisie zjednodušiť označovanie hovädzieho mäsa zrušením 
ustanovení o dobrovoľnom označovaní. Toto označovanie predstavuje značnú administratívnu 
záťaž, ktorá nie je vykompenzovaná dostatočne výraznými výhodami. Spravodajkyňa sa však 
domnieva, že na aspekty spojené s označovaním hovädzieho mäsa sa vzťahujú horizontálne 
právne predpisy a nemali by teda byť dôvodom na udelenie právomoci Komisii. Zákonodarca 
musí sám v plnej miere plniť svoju úlohu, ktorou je vypracovanie právnych predpisov.

3/ aktualizácia právomocí udelených Komisii

Spravodajkyňa súhlasí s tým, aby bola Komisii udelená právomoc prijať niektoré delegované 
a vykonávacie akty. Pripomína však, že delegovanie právomoci môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať a že zákonodarcovia musia byť náležite informovaní 
o príprave aktov vychádzajúcich z nariadenia (ES) č.1760/2000. Nakoniec žiada Komisiu, aby 
najneskôr päť rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predložila Európskemu 
parlamentu a Rade správu a, v prípade potreby, primerané návrhy týkajúce sa vykonávania 
tohto nariadenia a toho, čo je potrebné urobiť na dosiahnutie alebo zachovanie optimálnej 
úrovne potravinovej bezpečnosti.


