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Vysvětlivky 

 * Postup konzultací 

 *** 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 stanoví pravidla pro 

řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek 

zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice 

Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 

a (ES) č. 396/2005, směrnice 2009/128/ES a nařízení (ES) č. 1107/2009 a kterým se 

zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES 

(COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2013)0327), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 písm. b) Smlouvy o fungování 

Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C7–0167/2013), 

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 

20131, 

– po konzultaci s Výborem regionů, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska 

Rozpočtového výboru a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 

potravin (A7-0424/2013), 

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, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

                                                 
1 Úř. věst. C 0, 0.0.000, s. 0 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Ve svém návrhu na víceletý finanční 

rámec na období 2014–2020 Komise 

navrhuje rovněž vytvoření mechanismu 

pro mimořádné události s cílem reagovat 

na krizové situace. Za výjimečných 

okolností, jako jsou mimořádné situace 

související se zdravím zvířat a rostlin, by 

měly být v případě, že prostředky v rámci 

rozpočtového okruhu 3 nepostačují, jsou 

však nezbytná nouzová opatření, 

převedeny finanční prostředky z rezervy na 

krize v zemědělství v souladu 

s interinstitucionální dohodou ze dne… 

mezi Evropským parlamentem, Radou 

a Komisí o spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a o řádném finančním 

řízení10. 

(7) Na řešení mimořádných situací 

souvisejících se zdravím zvířat a rostlin, by 

měly být v případě, že prostředky v rámci 

rozpočtového okruhu 3 nepostačují, jsou 

však nezbytná nouzová opatření, 

poskytnuty rovněž finanční prostředky na 

úrovni Unie. Finanční prostředky na 

řešení těchto krizí by měly být uvolněny 

například čerpáním z nástroje flexibility 
v souladu s interinstitucionální dohodou ze 

dne… mezi Evropským parlamentem, 

Radou a Komisí o spolupráci 

v rozpočtových záležitostech a o řádném 

finančním řízení10. 

__________________ __________________ 

10 Úř. věst. C.,., s. . 10 Úř. věst. C.,., s. . 

 

Pozměňovací návrh  2 

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 

unii11. 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, a to 

v souladu se sdělením Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů s názvem Inteligentní 

regulace v Evropské unii11. 
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__________________ __________________ 

11 COM(2010) 543. 11 COM(2010) 543. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Odchylně od ustanovení článku 86 

a jako výjimka podle článku 130 nařízení 

(EU, Euratom) č. 966/2012 by náklady na 

nouzová opatření, na něž se vztahují 

články 7 a 17 tohoto nařízení, měly být 

způsobilé ode dne ohlášení výskytu nákazy 

nebo přítomnosti škodlivého organismu 

Komisi ze strany členského státu, a to kvůli 

naléhavé a nepředvídatelné povaze těchto 

opatření. Komise by měla přijmout 

odpovídající rozpočtové závazky a po 

posouzení žádostí o platbu podaných 

členskými státy proplatit způsobilé výdaje 

a v případě, že je to vhodné a nezbytné, 

použít rezervu na krize v zemědělství. 

(22) Odchylně od ustanovení článku 86 

a jako výjimka podle článku 130 nařízení 

(EU, Euratom) č. 966/2012 by náklady na 

nouzová opatření, na něž se vztahují 

články 7 a 17 tohoto nařízení, měly být 

způsobilé ode dne ohlášení výskytu nákazy 

nebo přítomnosti škodlivého organismu 

Komisi ze strany členského státu, a to kvůli 

naléhavé a nepředvídatelné povaze těchto 

opatření. Komise by měla přijmout 

odpovídající rozpočtové závazky a po 

posouzení žádostí o platbu podaných 

členskými státy proplatit způsobilé výdaje. 

 

Pozměňovací návrh  4 

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 

(28) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek k provedení tohoto nařízení by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o provádění 

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 
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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 Společenství15. 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 

pravomocí16. 

Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí16. 

__________________ __________________ 

15 Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s.58  

16 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s.58 16 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s.58 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a) Aby bylo možné doplnit nebo změnit 

určité jiné než podstatné prvky tohoto 

nařízení, měla by být pravomoc přijímat 

akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie svěřena 

Komisi, a to pokud jde o doplnění 

seznamů nákaz zvířat a zoonóz, které jsou 

způsobilé pro financování Unie, priority 

zohledňované v pracovním programu 

výboru, zásadní kritéria pro posuzování 

vnitrostátních programů a seznam 

konkrétních opatření, jež jsou zvlášť 

důležitá pro Unii a na něž lze čerpat 

finanční prostředky Unie ve výši 100 %. 

 Při doplnění 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 Společenství16a. 
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 ___________ 

 16a Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58. 

 

Pozměňovací návrh  6 

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 

rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne 

25. května 2009 o některých výdajích ve 

veterinární oblasti. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení stanoví pravidla pro řízení 

výdajů ze souhrnného rozpočtu Evropské 

unie v oblastech, na něž se vztahují 

pravidla Unie: 

Toto nařízení stanoví pravidla pro řízení 

výdajů ze souhrnného rozpočtu Evropské 

unie v oblastech, na něž se vztahují 

pravidla Unie, a v některých případech 

vnitrostátní předpisy: 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) týkající se ochranných opatření proti 

zavlékání organismů škodlivých rostlinám 

e) týkající se ochranných opatření proti 

zavlékání organismů škodlivých rostlinám 
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nebo rostlinným produktům podle 

směrnice 2000/29/ES (dále jen „škodlivé 

organismy“); 

nebo rostlinným produktům podle 

směrnice 2000/29/ES (dále jen „škodlivé 

organismy“) a v nejvzdálenějších 

regionech podle vnitrostátních právních 

předpisů; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) celkové snížení parametrů nákaz, jako je 

incidence, prevalence a počet ohnisek; 

ii) celkové snížení parametrů nákaz, jako je 

incidence, prevalence a počet ohnisek, 

nebo alespoň zachování vysoké úrovně 

zdraví zvířat; 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen článek 5, strop výdajů 

uvedených v článku 1 činí pro období od 

1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 

maximálně 1 891,936 milionu EUR 

v běžných cenách. 

1. Strop výdajů uvedených v článku 1 činí 

pro období od 1. ledna 2014 do 31. 

prosince 2020 maximálně 1 891,936 

milionu EUR v běžných cenách. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Článek 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 vypouští se 

Použití rezervy na krize v zemědělství  

Příspěvek Unie na opatření pro 

mimořádné situace, na něž se vztahuje 

oddíl 1 kapitoly I hlavy II a oddíl 1 

kapitoly II hlavy II tohoto nařízení, může 

být financován rovněž v souladu s čl. 4 

odst. 2 písm. e) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. XXX/201X 

o financování, řízení a sledování společné 

zemědělské politiky. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Maximální sazby a minimální částka 

grantů 

Maximální sazby grantů 

 

Pozměňovací návrh  13 

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 ochrany proti 

škodlivým organismům nebo jejich 

eradikace či tlumení nebo eradikace nákaz 

zvířat; 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) kolektivní akce týkající se zdraví 

rostlin nebo zvířat, pokud jde o kontrolu, 

prevenci nebo eradikaci škodlivých 

organismů nebo nákaz zvířat prováděné 

skupinami zřízenými ze zákona nebo 

odbornými organizacemi, jejichž členy 

jsou osoby podle veřejného nebo 

soukromého práva, ale s výjimkou 

majitelů zvířat v zájmovém chovu nebo 

veterinárních lékařů; 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) členských států, jejichž hrubý národní 

důchod na obyvatele je podle posledních 

údajů Eurostatu nižší než 90 % průměru 

Unie. 

b) členských států nebo regionů, jejichž 

hrubý národní důchod na obyvatele je 

podle posledních údajů Eurostatu nižší než 

90 % průměru Unie. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Maximální sazbu uvedenou v odstavci 1 

lze zvýšit až na 100 % způsobilých 

nákladů, pokud činnosti využívající 

příspěvek Unie: 

3. Maximální sazbu uvedenou v odstavci 1 

lze zvýšit až na 100 % způsobilých 

nákladů, pokud činnosti využívající 

příspěvek Unie: 

a) souvisejí s kontrolou vážných 

zdravotních rizik pro Unii; 

a) souvisejí s prevencí a kontrolou vážných 

rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin 

v celém potravinovém řetězci v Unii, a to 

na základě kritérií uvedených v druhém 
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pododstavci nebo případně na základě 

stanoviska předloženého Evropským 

úřadem pro bezpečnost potravin; 

b) představují zvláštní úkoly, jež mají pro 

Unii obzvláštní význam, jak je výslovně 

uznáno Komisí v pracovním programu 

přijatém podle čl. 35 odst. 1; nebo 

b) představují zvláštní úkoly, jež mají pro 

Unii obzvláštní význam a které stanoví 

Komise, jak je uvedeno ve třetím 

pododstavci; nebo 

c) jsou vykonávány ve třetích zemích. c) jsou vykonávány ve třetích zemích. 

 Pro účely písm. a) je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s čl. 38a, kterými 

stanoví kritéria pro určení toho, co 

představuje vážné riziko pro zdraví lidí, 

zvířat a rostlin v Unii. 

 Pro účely písm. b) je Komisi svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci v souladu s čl. 38a, kterými 

stanoví zvláštní úkoly, jež mají pro Unii 

obzvláštní význam. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Granty s částkou nižší než 50 000 EUR 

nejsou udělovány. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členským státům mohou být uděleny 

granty do maximální výše stanovené v čl. 6 

odst. 1, 2 a 3 na opatření přijatá v případě 

potvrzení výskytu některé z nákaz zvířat 

uvedených na seznamu podle článku 8, 

pokud byla tato opatření provedena 

1. Členským státům mohou být uděleny 

granty do maximální výše stanovené v čl. 6 

odst. 1, 2 a 3 na opatření přijatá v případě 

potvrzení výskytu některé z nákaz zvířat 

uvedených na seznamu podle článku 8, 

pokud byla tato opatření provedena 
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bezodkladně a byla dodržena použitelná 

ustanovení obsažená v příslušných 

právních předpisech Unie. 

bezodkladně a byla dodržena použitelná 

ustanovení obsažená v příslušných 

právních předpisech Unie. Granty mohou 

být uděleny členským státům také na 

opatření již uplatňovaná v případech, kdy 

existovalo podezření, že došlo 

k propuknutí nákazy těmito chorobami, 

a kdy tato podezření byla následně 

potvrzena. 

 

Pozměňovací návrh  19 

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. Seznam nákaz zvířat, které jsou 

způsobilé pro financování podle článku 7, 

je uveden v příloze I.  

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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: 

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 38a, které mění přílohu 

I a zařazují do ní nákazy, které musí být 

hlášeny v souladu se směrnicí 82/894/EHS, 

a nákazy, které pravděpodobně představují 

pro Unii novou hrozbu kvůli jejich 

významnému dopadu na: 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 39 

odst. 3. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

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 běžné tržní hodnoty zvířat 

bezprostředně předtím, než vzniklo 

podezření na nákazu nebo než byla 

nákaza potvrzena; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) náklady na porážení zvířat 

náchylných druhů, která jsou postižena 

nebo nakažena nebo u nichž existuje 

podezření, že jsou postižena nebo 

nakažena, a jejich likvidace; 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 
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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 běžné tržní hodnoty 

těchto produktů bezprostředně předtím, než 

vzniklo podezření na nákazu nebo než 

byla nákaza potvrzena; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) v odůvodněných případech náklady na 

odškodnění vlastníků za ztráty způsobené 

ztrátou tržní hodnoty jejich zvířat 

podrobených mimořádné očkovací akci; 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) v odůvodněných případech náklady na 

odškodnění vlastníků za potraty zvířat a za 

snížení výroby v důsledku mimořádné 

očkovací akce; 

 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b c (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bc) náklady na odškodnění provozovatelů 

za zavádění posílených opatření v oblasti 

biologické bezpečnosti v rámci kolektivní 

akce; 

 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) náklady na čištění, dezinsekci 

a dezinfekci hospodářství a zařízení; 

c) náklady na čištění, dezinsekci 

a dezinfekci hospodářství a zařízení 

specifické pro danou chorobu; 

 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) náklady na zničení kontaminovaných 

krmiv a kontaminovaného zařízení, pokud 

je nelze vydezinfikovat; 

d) náklady na přepravu a zničení 

kontaminovaných krmiv 

a kontaminovaného zařízení, pokud je 

nelze vydezinfikovat; 

 

Pozměňovací návrh  30 

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) případně náklady na přepravu jatečně 

upravených těl do zpracovatelských 

zařízení a na jejich zpracování a likvidaci; 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jako výjimka uvedená v čl. 130 odst. 1 

nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 jsou 

náklady způsobilé ode dne, kdy členské 

státy ohlásí Komisi výskyt nákazy. 

Výjimečně, jak je uvedeno v čl. 130 odst. 1 

nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, jsou 

náklady způsobilé ode dne, kdy vznikne 

podezření na výskyt nákazy. Členské státy 

ohlásí Komisi výskyt nákazy od tohoto 

data. 

 

Pozměňovací návrh  32 

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. Seznam zvířecích nákaz a zoonóz, které 

jsou způsobilé pro grant podle článku 10, 

je uveden v příloze II. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise může prostřednictvím prováděcích 

aktů změnit seznam vypracovaný podle 

odstavce 1 s přihlédnutím k 

Komise se zmocňuje k přijímání aktů 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 38a, kterými doplní seznam 

zvířecích nákaz a zoonóz uvedený 

v příloze Ia, přičemž zohlední 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 39 

odst. 3. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – 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 

běžné tržní hodnoty těchto zvířat 

bezprostředně předtím, než vzniklo 

podezření na nákazu nebo než byla 

nákaza potvrzena; 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) porážka zvířat náchylných druhů, 

která jsou zasažena nebo kontaminována, 

nebo u nichž existuje podezření, že jsou 

zasažena nebo kontaminována, a jejich 

likvidace; 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – 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 běžné tržní hodnoty 

těchto produktů bezprostředně předtím, než 

vzniklo podezření na nákazu nebo než 

byla nákaza potvrzena; 

 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) náklady na likvidaci a přepravu 

jatečně upravených těl a ostatní 

související náklady na logistiku; 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) v odůvodněných případech náklady na 

odškodnění vlastníků za ztráty způsobené 

ztrátou tržní hodnoty jejich zvířat 

podrobených mimořádné očkovací akci; 

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d c (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 dc) náklady na odškodnění provozovatelů 

za zavádění posílených opatření v oblasti 

biologické bezpečnosti v rámci kolektivní 

akce; 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Programy průzkumů předložené po 

31. květnu nejsou způsobilé pro 

financování v následujícím roce. 

Programy průzkumů předložené po 

31. květnu nejsou způsobilé pro 

financování v následujícím roce, 

s výjimkou přesně odůvodněných případů. 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní programy jsou posouzeny 

s přihlédnutím k prioritám a kritériím 

stanoveným v ročních nebo víceletých 

pracovních programech uvedených v čl. 35 

odst. 1 a případně prioritám a kritériím 

uvedeným v ročních nebo víceletých 

pokynech zmíněných v odstavci 5 tohoto 

článku. 

1. Vnitrostátní programy jsou posouzeny 

s přihlédnutím k prioritám a kritériím 

stanoveným v ročních nebo víceletých 

pracovních programech uvedených v čl. 35 

odst. 1 a k výsledkům dosaženým na 

základě závazků členských států. 

 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 14. – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Do 30. listopadu každého roku předá 

Komise členským státům seznam 

vnitrostátních programů, které budou 

spolufinancovány. 

 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise může přijmout roční nebo 

víceleté pokyny obsahující priority 

a kritéria ve veterinární oblasti, která se 

použijí při posuzování vnitrostátních 

programů. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 14. – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Komise přijme prováděcí akty, kterými 

tyto programy ustaví. Tyto prováděcí akty 

se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 39 odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 31. března každého roku předloží 

členské státy Komisi pro každý schválený 

roční nebo víceletý vnitrostátní program 

Do 30. dubna každého roku předloží 

členské státy Komisi pro každý schválený 

roční nebo víceletý vnitrostátní program 
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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. 

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. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 finanční zprávy. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 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. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) opatření k omezení výskytu škodlivého 

organismu, proti němuž byla přijata 

opatření Unie k zamezení šíření podle 

čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/29/ES, 

v zamořené oblasti, v níž není možná 

b) opatření k omezení výskytu škodlivého 

organismu, proti němuž byla přijata 

opatření k zamezení šíření podle čl. 16 

odst. 1 a 2 směrnice 2000/29/ES nebo proti 

němuž byla přijata opatření Unie podle 
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eradikace tohoto škodlivého organismu, 

pokud jsou tato opatření nezbytná 

k ochraně Unie před dalším rozšiřováním 

tohoto škodlivého organismu. Tato 

opatření se týkají výhradně eradikace 

dotyčného škodlivého organismu 

v nárazníkové zóně v případě, je-li zjištěn 

jeho výskyt v této zóně; 

čl. 16 odst. 3 této směrnice, v zamořené 

oblasti, v níž není možná eradikace tohoto 

škodlivého organismu, pokud jsou tato 

opatření nezbytná k ochraně Unie před 

dalším rozšiřováním tohoto škodlivého 

organismu. Tato opatření se týkají 

výhradně eradikace dotyčného škodlivého 

organismu v nárazníkové zóně v případě, 

je-li zjištěn jeho výskyt v této zóně; 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 17. – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy mohou obdržet rovněž 

granty na již uplatňovaná opatření 

v případě, že existovalo podezření na 

přítomnost škodlivých organismů, za 

předpokladu, že se toto podezření 

následně potvrdilo. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) týkají se škodlivých organismů 

uvedených v části B přílohy I a části B 

přílohy II směrnice 2000/29/ES; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) náklady na odškodnění dotčených c) náklady na odškodnění dotčených 
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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; 

hospodářských subjektů a držitelů 

a vlastníků rostlin za hospodářskou újmu 

způsobenou podniknutými kontrolními 

opatřeními, jako jsou například zničení 

a následné odstranění rostlin, rostlinných 

produktů a jiných předmětů, za příslušné 

náklady na dopravu a logistiku a za 

povinnost střídavého osevního postupu, 

rostlinolékařská opatření a náklady na 

čištění a dezinfekci prostor, pozemků, 

vody, půdy, pěstebních substrátů, zařízení, 

strojů a vybavení, s výjimkou odškodnění 

přiznaného v rámci vzájemného fondu 

zavedeného v souladu s článkem 39 

nařízení (ES) č. [...] [rozvoj venkova, 

SZP]; 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) náklady na odškodnění držitelů 

a vlastníků zničených rostlinných 

produktů, a to do výše hodnoty těchto 

rostlin bezprostředně před zničením; 

 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) náklady na odškodnění provozovatelů 

za zavádění posílených opatření v oblasti 

biologické bezpečnosti nutných v zájmu 

ochrany Unie před prioritními škodlivými 

organismy a prováděných v rámci 

kolektivní akce; 
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Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jako výjimka uvedená v čl. 130 odst. 1 

nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 jsou 

náklady způsobilé ode dne, kdy členské 

státy ohlásí Komisi přítomnost škodlivého 

organismu. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) týkají se škodlivých organismů 

uvedených v části B přílohy I a části B 

přílohy II směrnice 2000/29/ES; 

 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Programy průzkumů jsou posouzeny 

s přihlédnutím k prioritám a kritériím 

stanoveným v ročních nebo víceletých 

pracovních programech uvedených v čl. 35 

odst. 1 a případně prioritám a kritériím 

uvedeným v ročních nebo víceletých 

pokynech zmíněných v odstavci 5 tohoto 

článku. 

1. Programy průzkumů jsou posouzeny 

s přihlédnutím k prioritám a kritériím 

stanoveným v ročních nebo víceletých 

pracovních programech uvedených v čl. 35 

odst. 1. 
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Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 23. – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Do 30. listopadu každého roku předá 

Komise členským státům seznam 

vnitrostátních programů, které budou 

spolufinancovány. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise může přijmout roční nebo 

víceleté pokyny obsahující priority 

v rostlinolékařské oblasti, zejména včetně 

škodlivých organismů, o nichž není 

známo, že se vyskytují na území Unie, 

a škodlivých organismů, které se považují 

za nejnebezpečnější pro území Unie, 

a kritéria, která se použijí při posuzování 

programů průzkumů. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členským státům mohou být uděleny 

granty na programy, které provádějí 

v nejvzdálenějších regionech Unie, jež jsou 

uvedeny v článku 349 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, za účelem 

ochrany proti škodlivým organismům 

v souladu s cíli stanovenými v článku 2 

nařízení (EU) č. 228/2013 (dále jen 

„programy pro nejvzdálenější regiony“). 

Uvedené granty se týkají činností 

1. Členským státům mohou být uděleny 

granty na programy, které provádějí 

v nejvzdálenějších regionech Unie, jež jsou 

uvedeny v článku 349 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, za účelem 

ochrany proti škodlivým organismům 

v souladu s cíli stanovenými v článku 2 

nařízení (EU) č. 228/2013 (dále jen 

„programy pro nejvzdálenější regiony“). 

Uvedené granty se týkají činností 
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nezbytných k tomu, aby bylo v uvedených 

regionech zajištěno řádné uplatňování 

pravidel týkajících se ochrany proti 

škodlivým organismům, která jsou platná 

v těchto regionech. 

nezbytných k tomu, aby bylo v uvedených 

regionech zajištěno řádné uplatňování 

vnitrostátních pravidel týkajících se 

ochrany proti škodlivým organismům, 

která jsou platná v těchto regionech. 

 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 27. – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Do 30. listopadu každého roku předá 

Komise členským státům seznam 

vnitrostátních programů, které budou 

spolufinancovány. 

 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 30. – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. U každé z prioritních oblastí Komise 

zapojí příslušné provozovatele nebo 

odborné organizace nebo oboje do 

opatření na školení školitelů s cílem 

zajistit větší rozšíření informací a účinněji 

přispívat k ochraně zdraví lidí, zvířat 

a rostlin v Unii. 

 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 4 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) náklady na uspořádání školení nebo a) náklady na uspořádání školení nebo 
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výměn; výměn, včetně školení a výměn na 

mezinárodní úrovni; 

 

 

Pozměňovací návrh  64 

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, 

 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Finanční příspěvek Unie lze poskytnout 

rovněž na podporu iniciativ v oblasti 

informování a zvyšování povědomí, jež 

mají zajistit lepší, vyhovující a udržitelné 

jednání při uplatňování pravidel uvedených 

v článku 1. 

3. Finanční příspěvek Unie lze poskytnout 

rovněž na podporu iniciativ Unie 

a členských států v oblasti informování 

a zvyšování povědomí, jež mají zajistit 

lepší, vyhovující a udržitelné jednání při 

uplatňování pravidel uvedených v článku 1. 

 

Pozměňovací návrh  66 

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. V zájmu dalšího upřesnění směrů 

pracovních programů a zohlednění vývoje 

v oblasti zdraví a dobrých životních 

podmínek zvířat a zdraví rostlin je Komise 

zmocněna k přijímání aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 38a, jimiž 

stanoví: 
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 a) priority na základě cílů uvedených v čl. 

2 odst. 1, jež jsou zachyceny v pracovním 

programu uvedeném v odstavci 1a; 

 b) základní kritéria pro posuzování 

vnitrostátních programů uvedených 

v článcích 10, 23 a 27; 

 c) seznam konkrétních opatření, jež jsou 

zvlášť důležitá pro Unii a na něž lze 

čerpat finanční podporu Unie ve výši 

100 % v souladu s čl. 6 odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 35. – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise přijme prováděcí akty, kterými 

stanoví společné nebo zvláštní roční nebo 

víceleté pracovní programy pro provádění 

opatření uvedených v hlavě II s výjimkou 

těch, které jsou uvedeny v oddílu 1 

kapitoly I a v oddílu 1 kapitoly II. Tyto 

prováděcí akty se přijímají v souladu 

s přezkumným postupem uvedeným 

v čl. 39 odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pracovní programy uvedené v odstavci 1 

stanoví sledované cíle, očekávané 

výsledky, způsob provedení a celkovou 

částku. Obsahují rovněž popis opatření, 

která mají být financována, výši finančních 

částek přidělených na jednotlivá opatření 

a orientační harmonogram jejich 

provádění. U grantů uvádějí priority, 

základní hodnotící kritéria a míru 

2. Pracovní programy uvedené 

v odstavci 1a stanoví očekávané výsledky, 

způsob provedení a celkovou částku. 

Obsahují rovněž popis opatření, která mají 

být financována, výši finančních částek 

přidělených na jednotlivá opatření 

a orientační harmonogram jejich 

provádění. V zájmu transparentnosti 

zmiňují pracovní programy uvedené 

v odstavci 1a rovněž cíle stanovené v čl. 2 
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financování. odst. 1. U grantů uvádějí priority 

a základní hodnotící kritéria přijatá 

v souladu s odst. 1 písm. a) a b) a míru 

financování. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Článek 38 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 38a 

 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 tomto nařízení je 

svěřena Komisi na dobu sedmi let ode dne 

vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise 

nejpozději do devíti měsíců před 

uplynutím sedmiletého období vypracuje 

zprávu o přenesení pravomocí. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před koncem každého z těchto 

období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomocí uvedené v tomto 

nařízení kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po 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. 
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 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle tohoto nařízení 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. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 43 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro vnitrostátní programy eradikace, 

tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz 

na rok 2013, které využívají financování 

Unie na základě finančního opatření 

stanoveného v článku 27 rozhodnutí 

2009/470/ES, se nadále použijí odstavce 7 

a 8 uvedeného článku. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Příloha I (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 PŘÍLOHA I 

 Nákazy zvířat a zoonózy, jichž se týká 

článek 8 

 – mor skotu, 

 – mor malých přežvýkavců, 

 – vezikulární choroba prasat, 

 – katarální horečka ovcí, 

 – těšínská choroba prasat, 
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 – 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 nákazu skotu, 

 – influenza ptáků, 

 – newcastleská choroba, 

 – slintavka a kulhavka, 

 – epizootická nekróza krvetvorné tkáně 

u ryb (EHN), 

 – epizootický vředový syndrom (EUS), 

 – bonamióza (Bonamia exitiosa), 

 – perkinsóza (Perkinus marinus), 

 – mikrocytóza (Mikrocytos mackini), 

 – syndrom Taura u korýšů, 

 – žlutohlavost (yellowhead disease) 

u korýšů. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Příloha 1 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 PŘÍLOHA Ia 

 Nákazy zvířat a zoonózy, jichž se týká 

článek 11 

 – tuberkulóza skotu, 

 – brucelóza skotu, 
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 – 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, 

 – plicní nákaza skotu, 

 – influenza ptáků, 

 – vzteklina, 

 – echinokokóza, 

 – přenosné spongiformní encefalopatie 

(TSE), 

 – campylobakterióza, 

 – listerióza, 

 – salmonelóza (zoonotická salmonela), 

 – trichinelóza, 

 – verotoxigenní E. coli, 

 – virová hemoragická septikémie (VHS), 

 – infekční nekróza krvetvorné tkáně 

(IHN), 

 – herpesviróza koi (KHV), 

 – nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA), 

 – marteilióza (Marteilia refringens), 

 – bonamióza (Bonamia ostreae), 

 – běloskvrnitost (White spot disease) 

u korýšů. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Toto nařízení je součástí legislativního balíčku nazvaného „Inteligentnější právní úprava pro 

zvýšení bezpečnosti potravin“. Tento balíček obsahuje čtyři odvětvové předpisy – o dobrých 

životních podmínkách zvířat, o zdraví rostlin, o rozmnožovacím materiálu rostlin a o úředních 

kontrolách – a průřezové nařízení, které sdružuje finanční předpisy – nařízení o řízení výdajů. 

Účelem nařízení o řízení výdajů je, stejně jako u celého balíčku, zjednodušení legislativního 

rámce týkajícího se bezpečnosti potravinového řetězce.  
 
Novým nařízením bude zrušeno či pozměněno 11 stávajících aktů. Převezme a sjednotí již 

existující ustanovení v rámci jediného textu. Je nicméně zapotřebí poukázat na tři novinky. 
 
Zaprvé, návrh racionalizuje míru spolufinancování tím, že vytváří tři maximální sazby: 

běžnou maximální sazbu ve výši 50 %, zvýšenou maximální sazbu ve výši 75 % pro 

přeshraniční opatření a pro členské státy, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % 

evropského průměru, a maximální sazbu ve výši 100 % pro opatření souvisejí s kontrolou 

vážných zdravotních rizik, pro zvláštní opatření, která uvádí Komise ve svém pracovním 

programu, nebo pro opatření, jež jsou prováděna ve třetích zemích.  

 
Jelikož posuzování opatření prováděných v Unii provázejí v současné době problémy, 

navrhuje Komise také stanovení přesných ukazatelů pro lepší posuzování politických dopadů 

týkajících se bezpečnosti potravinového řetězce. 
 
Dále se zavádějí programy průzkumů týkající se přítomnosti škodlivých organismů, aby se 

zabránilo rostoucím hrozbám v oblasti zdraví rostlin. 
 
Rozpočet a minimální výše grantů 

 
Návrh Komise počítá se souhrnným rozpočtovým krytím ve výši 1 892 milionu EUR 

v běžných cenách. Je vhodné předložit seznam veškerých výdajů s tím, že v něm budou 

vyznačeny relativní priority přikládané různým částem programu. Vyčleněné částky jsou však 

orientační, aby byla možná určitá míra flexibility při přidělování finančních prostředků.  

 
Součástí návrhu Komise je nicméně také stanovení prahové hodnoty 50 000 EUR jako 

minimální částky, kterou lze jakožto grant přiznat. Preventivní opatření (dohled) jsou méně 

nákladná než opatření následná, a tato vysoká prahová hodnota se tudíž jeví jako odrazující, 

ačkoli se jinak podporuje politika prevence. Pokud je opatření navrhováno pro omezenou 

zeměpisnou oblast v rámci členského státu, nemusí být této částky dosaženo, ačkoli hrozí, že 

dojde rozšíření. Tato prahová hodnota by proto měla být zrušena. 

 
Přístup ke krizové rezervě  

 
V rámci stávajícího finančního rámce byly rozpočtové položky týkající se bezpečnosti 

potravin zařazeny do stejného okruhu jako společná zemědělská politika (SZP), avšak nová 

struktura víceletého finančního rámce na období 2014–2020 předpokládá přesun 

rozpočtových položek týkajících se bezpečnosti potravin z okruhu č. 2 do okruhu č. 3. Tento 
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přesun zdrojů pro programové období 201–-2020 znamená značné riziko nedostatečného 

rozpočtového zajištění v případě výskytu nákazy zvířat velkého rozsahu. Pokud by taková 

nákaza propukla, musí být Unie schopna mobilizovat, a to velmi rychle, další zdroje pro 

financování naléhavých veterinárních či rostlinolékařských opatření v zájmu zabránění dalším 

ztrátám.  

 
V této souvislosti Komise v článku 5 navrhuje umožnit přístup k rezervě pro případ krize 

v zemědělství pro účely řešení mimořádné situace ve veterinárním či rostlinolékařském 

odvětví. Článek 5 tohoto návrhu byl propojen s návrhem průřezového nařízení o SZP, a to 

prostřednictvím doplňku k jeho čl. 4 odst. 2. Tento doplněk byl přijat s velkým zpožděním, 

a proto nemohla proběhnout důkladná diskuse o přístupu ke krizové rezervě a tato možnost 

byla při vyjednávání o SZP zamítnuta.  

 
Je však nutné najít řešení, jež umožní v případě potřeby posílit rozpočet na bezpečnost 

potravin v případě, že v oblasti zemědělství nastane taková krize velkého rozsahu. Jelikož je 

však bohužel celkové krytí z rozpočtu EU pro období 2014–2020 omezené, není snadné určit, 

jaký fond by v takovém případě mohl být využit.  
 
Pokud by byla použita rezerva ve výši 2 800 EUR pro případ krize v zemědělství pro období 

2014–2020, mohly by po uplatnění mechanismu finanční disciplíny dojít ke snížení přímých 

plateb poskytovaných evropským zemědělcům. Vážná krize ve veterinární či rostlinolékařské 

oblasti by však pravděpodobně zásadně ovlivnila potravinářské odvětví, a bylo by tedy 

vhodné použít krizovou rezervu na pomoc zasaženému odvětví. 

 
Další možností by bylo využití nástroje pružnosti v maximální výši 3 297 milionů EUR pro 

období 2014–2020. Tento nástroj dovoluje v daném rozpočtovém roce financování jasně 

vymezených výdajů, jež by nemohly být v rámci stanovených stropů financovány z jednoho 

či více okruhů. Nevýhodou je, že tento nástroj je dostupný pro všechny politiky EU a mohl by 

se následně ukázat jako nedostatečný při vážné zdravotní krizi.  
 
Vzhledem ke složitosti situace nebyl předložen žádný pozměňovací návrh k článku 5 (a 

k sedmému bodu odůvodnění) proto, aby byla umožněna důkladná diskuse o tomto tématu 

a aby bylo v rámci Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova dosaženo shody na řešení této 

obtížné otázky.  
 
Seznam nákaz zvířat a zoonóz 

 
Komise navrhuje vytvořit seznam nákaz zvířat a zoonóz, které jsou způsobilé pro financování 

na základě prováděcího aktu. Tento seznam nákaz je nicméně podstatným prvkem, který je 

tudíž potřeba začlenit do základního aktu (v příloze). Navíc je nezbytné stanovit možnost 

doplnit seznam nákaz zvířat, které jsou způsobilé pro financování, aniž by příslušný postup 

byl stejně složitý jako v případě základního aktu, což je důvodem pro využití aktů v přenesené 

pravomoci. 

 
Kritéria a cíle opatření 
 
Komise navrhuje stanovit sledované cíle a kritéria používaná pro posuzování vnitrostátních 
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programů prostřednictvím svého pracovního programu. Tyto cíle a kritéria by však měly být 

stanoveny transparentnějším způsobem prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 
 
Způsobilé náklady 
 
Komise ve svém návrhu přebírá podstatnou část způsobilých nákladů ze stávajícího 

předpisového rámce. S některými možnostmi financování, jež byly dosud dostupné, se však 

nepočítá, a je rovněž zapotřebí umožnit krytí nových výdajů souvisejících s novými směry 

politiky potravinové bezpečnosti. Jeví se tudíž jako žádoucí, aby byly zahrnuty náklady 

týkající se zejména porážky zvířat, ztrát způsobených naléhavým očkováním, případného 

zpřísnění stávajících opatření, zpracování a likvidace mrtvých těl zvířat, hospodářských ztrát 

způsobených opatřeními nařízenými v rámci ochrany rostlin či ztrát v důsledku škod na 

rostlinách. 
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19. 11. 2013 

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU 

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro řízení 

výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví 

rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 

2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, 

směrnice 2009/128/ES a nařízení (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 

66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES 

(COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD)) 

Navrhovatel: Giovanni La Via 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh předložený Komisí stanoví oblast působnosti a cíle výdajů v oblasti potravin a krmiv 

v maximální výši 1 891,936 milionu EUR v běžných cenách. Cílem je vysoká úroveň 

bezpečnosti potravin a systémů produkce potravin, lepší nákazový status a lepší životní 

podmínky zvířat, zjišťování a eradikace škodlivých organismů a zajištění účinného provádění 

úředních kontrol. 

Dne 29. června 2011 předložila Komise svůj návrh na víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020, který byl dne 6. července 2012 změněn. S přihlédnutím k závěrům 

Evropské rady ze 7.–8. února 2013 Komise navrhuje na celé období 2014–2020 maximální 

částku na výdaje v oblasti potravin a krmiv ve výši 1 891,936 milionu EUR. V souladu  

s nařízením Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut 

výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství, pověřila 

Komise prováděním úkolů týkajících se správy programu v oblasti potravin a krmiv od 

roku 2008 Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele. Na základě analýzy nákladů 

a přínosů může Komise využít stávající výkonnou agenturu i při provádění tohoto programu. 

Mimoto se navrhuje, aby byly racionalizovány míry financování pro granty a aby běžná míra 

financování byla stanovena na 50 % způsobilých nákladů. Tato míra se však může za určitých 

podmínek zvýšit až na 75 % a 100 %. 

Co se týká zdraví rostlin, bude se finanční příspěvek Unie vztahovat rovněž na programy 

průzkumů zaměřených na zjišťování výskytu škodlivých organismů a rostlinolékařská 
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podpůrná opatření pro nejvzdálenější oblasti členských států. 

Rovněž se počítá s možností podpořit referenční laboratoře Unie a projekty, jejichž cílem je 

zlepšení efektivnosti a účinnosti úředních kontrol. Z toho vyplývají postupy pro předkládání 

a posuzování ročních a víceletých programů kontrol a postup pro vypracování nebo 

aktualizaci seznamu nákaz zvířat nebo organismů škodlivých rostlinám, které jsou způsobilé 

pro spolufinancování. To se bude provádět zjednodušeným způsobem, přičemž Komise již 

nebude přijímat rozhodnutí o náhradě nákladů. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně příslušný 

výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen článek 5, strop výdajů 

uvedených v článku 1 činí pro období od 

1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 

maximálně 1 891,936 milionu EUR 

v běžných cenách. 

1. Strop výdajů uvedených v článku 1 činí 

pro období od 1. ledna 2014 do 

31. prosince 2020 maximálně 1 891,936 

milionu EUR v běžných cenách. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Článek 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 vypouští se 

Použití rezervy na krize v zemědělství  

Příspěvek Unie na opatření pro 

mimořádné situace, na něž se vztahuje 

oddíl 1 kapitoly I hlavy II a oddíl 1 

kapitoly II hlavy II tohoto nařízení, může 

být financován rovněž v souladu s čl. 4 

odst. 2 písm. e) nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) č. XXX/201X 

o financování, řízení a sledování společné 

zemědělské politiky. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) členských států, jejichž hrubý národní 

důchod na obyvatele je podle posledních 

údajů Eurostatu nižší než 90 % průměru 

Unie. 

b) členských států a/nebo regionů, jejichž 

hrubý národní důchod na obyvatele je 

podle posledních údajů Eurostatu nižší než 

90 % průměru Unie. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Granty s částkou nižší než 50 000 EUR 

nejsou udělovány. 

vypouští se 
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STANOVISKO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 
A BEZPEČNOST POTRAVIN 

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro řízení 

výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví 

rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 

2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, 

směrnice 2009/128/ES a nařízení (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 

66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES 

(COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD)) 

Navrhovatel: Franco Bonanini 

 

 

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. 

Navrhovatel vítá nový návrh Komise, a zejména jeho cíl racionalizovat finanční rámec, který 

je v současné době příliš složitý a roztříštěný. 
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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. 

Navrhovatel 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.  

Navrhovatel 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.  

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.  

Navrhovatel 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: 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Sledování tohoto obecného cíle 

vyžaduje odpovídající finanční zdroje. Je 

proto nezbytné, aby Unie přispěla 

k financování opatření, která jsou 

prováděna v různých oblastech týkajících 

se tohoto obecného cíle. V zájmu účelného 

zaměření vynakládaných výdajů je třeba 

stanovit specifické cíle a ukazatele, aby 

bylo možno posoudit dosažení těchto cílů. 

(3) Sledování tohoto obecného cíle 

vyžaduje odpovídající finanční zdroje. Je 

proto nezbytné, aby Unie přispěla 

k financování opatření, která jsou 

prováděna v různých oblastech týkajících 

se tohoto obecného cíle. V zájmu účelného 

zaměření vynakládaných výdajů je třeba 

stanovit specifické cíle a ukazatele, aby 

bylo možno posoudit dosažení těchto cílů. 

Důležité je, aby financování těchto 

záležitostí nezpůsobilo navýšení celkového 

rozpočtu EU, ale aby finanční prostředky 

pocházely ze stávajících položek 

v rozpočtu Unie. Veškeré finanční 

prostředky by měly pocházet z rozpočtové 

položky stanovené ve víceletém finančním 

rámci. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Ve svém návrhu na víceletý finanční 

rámec na období 2014–2020 Komise 

navrhuje rovněž vytvoření mechanismu 

pro mimořádné události s cílem reagovat 

na krizové situace. Za výjimečných 

okolností, jako jsou mimořádné situace 

související se zdravím zvířat a rostlin, by 

měly být v případě, že prostředky v rámci 

rozpočtového okruhu 3 nepostačují, jsou 

však nezbytná nouzová opatření, 

převedeny finanční prostředky z rezervy 

na krize v zemědělství v souladu 

s interinstitucionální dohodou ze dne… 

mezi Evropským parlamentem, Radou 

vypouští se 
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a Komisí o spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a o řádném finančním 

řízení10. 

__________________  

10 Úř. věst. […], […], s. […].  

Odůvodnění 

Skromné každoroční prostředky rezervy na krize v zemědělství jsou upravovány horizontálním 

nařízením v rámci reformy SZP a využívány při řešení krizí výroby nebo distribuce na trhu. 

Horizontální nařízení se nevztahuje na náklady, kterými se zabývá toto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  3 

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.  

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Za účelem zajištění jednotných (28) Za účelem zajištění jednotných 
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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 Společenství15. 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 

pravomocí16. 

podmínek k provedení tohoto nařízení by 

měly být Komisi svěřeny prováděcí 

pravomoci, pokud jde o vypracování 

pracovních programů a rozhodování 

o provádění nouzových opatření. 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 pravomocí16. 

__________________ __________________ 

15 Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58.  

16 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13. 16 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) obecného cíle spočívajícího v přispění 

k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí, zvířat 

a rostlin v potravinovém řetězci a 

v souvisejících oblastech a vysoké úrovni 

ochrany spotřebitele a životního prostředí 

a současně umožnění, aby potravinářský 

a krmivářský průmysl v Unii fungoval 

v prostředí, které podporuje 

konkurenceschopnost a vytváření 

pracovních příležitostí; 

a) obecného cíle spočívajícího v přispění 

k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí, zvířat 

a rostlin v potravinovém řetězci a 

v souvisejících oblastech na základě 

předcházení a eradikace nákaz 

a škodlivých organismů, což zajistí 

vysokou úroveň ochrany spotřebitele, 

zvířat a životního prostředí a současně 

umožní, aby potravinářský a krmivářský 

průmysl v Unii fungoval v prostředí, které 

podporuje bezpečné potraviny, 

konkurenceschopnost a vytváření 
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pracovních příležitostí; 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Článek 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5 vypouští se 

Použití rezervy na krize v zemědělství  

Příspěvek Unie na opatření pro 

mimořádné situace, na něž se vztahuje 

oddíl 1 kapitoly I hlavy II a oddíl 1 

kapitoly II hlavy II tohoto nařízení, může 

být financován rovněž v souladu s čl. 4 

odst. 2 písm. e) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. XXX/201X 

o financování, řízení a sledování společné 

zemědělské politiky. 

 

Odůvodnění 

Skromné každoroční prostředky rezervy na krize v zemědělství jsou upravovány horizontálním 

nařízením v rámci reformy SZP a využívány při řešení krizí výroby nebo distribuce na trhu. 

Horizontální nařízení se nevztahuje na náklady, kterými se zabývá toto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – nadpis  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Maximální sazby a minimální částka 

grantů 

Maximální sazby grantů 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a 
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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, tlumení či eradikace 

škodlivých organismů nebo nákaz zvířat; 

nebo 

 

 

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 

rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin 

v celém potravinovém řetězci v Unii; nebo 

Odůvodnění 

Je důležité vědět, o která vážná rizika se jedná, a konkrétně zahrnout rizika pro zdraví zvířat 

a rostlin, stejně jako ochranu lidského zdraví.  

 

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 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Granty do maximální výše stanovené 

v čl. 6 odst. 1, 2 a 3 lze rovněž udělit na 

opatření přijatá v případě podezření 

a následného potvrzení výskytu některé 

z nákaz zvířat uvedených na seznamu 

podle článku 8;  

 

 

Pozměňovací návrh  12 

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 běžné tržní hodnoty zvířat 

bezprostředně předtím, než vzniklo 

podezření na nákazu nebo než byla 

nákaza potvrzena; 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) náklady na přepravu, utracení nebo 

porážku zvířat; 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b 
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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 běžné tržní hodnoty 

těchto produktů bezprostředně předtím, než 

vzniklo podezření na nákazu nebo než 

byla nákaza potvrzena; 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) náklady na čištění, dezinsekci 

a dezinfekci hospodářství a zařízení; 

c) náklady na čištění, dezinsekci 

a dezinfekci hospodářství a zařízení 

specifické pro danou nákazu; 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) náklady na zničení kontaminovaných 

krmiv a kontaminovaného zařízení, pokud 

je nelze vydezinfikovat; 

d) náklady na přepravu a zničení 

kontaminovaných krmiv 

a kontaminovaného zařízení, pokud je 

nelze vydezinfikovat; 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) náklady na nákup a podání dávek 

očkovacích látek, pokud o nich rozhodne 

e) náklady na nákup a podání dávek 

očkovacích látek, pokud o nich rozhodne 
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nebo je schválí Komise; nebo je schválí Komise, a ve výjimečných 

a řádně odůvodněných případech náklady 

na pokrytí ztrát vzniklých v důsledku 

použití těchto očkovacích látek; 

Odůvodnění 

Pokud zvířata po použití očkovacích látek v rámci nouzových opatření již nemohou být 

uvedena na trh stejným způsobem, měly by být ztráty v řádně odůvodněných případech 

nahrazeny. 

 

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; 

 

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 

způsobené ztrátou tržní hodnoty zvířat 

podrobených mimořádné očkovací 

kampani; 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Jako výjimka uvedená v čl. 130 odst. 1 

nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 jsou 

Jako výjimka uvedená v čl. 130 odst. 1 

nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 jsou 
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náklady způsobilé ode dne, kdy členské 

státy ohlásí Komisi výskyt nákazy. 

náklady způsobilé ode dne, kdy vznikne 

podezření na výskyt nákazy. Členské státy 

mají povinnost výskyt nákazy ohlásit 

Komisi. 

Odůvodnění 

Jestliže jsou oprávněné důvody k podezření na výskyt infekčního a nakažlivého onemocnění, je 

důležité již během čekání na potvrzení z laboratoře okamžitě jednat, aby se dopady a šíření 

nákazy omezily na co nejnižší míru. 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členským státům mohou být uděleny 

granty na roční nebo víceleté vnitrostátní 

programy eradikace, tlumení a sledování 

nákaz zvířat a zoonóz uvedených na 

seznamu podle článku 11 (dále jen 

„vnitrostátní programy“). 

Členským státům mohou být uděleny 

granty na roční nebo víceleté vnitrostátní 

programy na provádění eradikace, tlumení 

a sledování nákaz zvířat a zoonóz 

uvedených na seznamu podle článku 11 

(dále jen „vnitrostátní programy“). 

Odůvodnění 

K objasnění a upozornění, že se rozlišuje mezi prováděním a – například – plánováním. 

 

 

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 

běžné tržní hodnoty těchto zvířat 

bezprostředně předtím, než vzniklo 

podezření na nákazu nebo než byla 

nákaza potvrzena; 



 

RR\1011937CS.doc 53/65 PE514.759v02-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) náklady na utracení nebo porážku 

zvířat; 

 

 

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 běžné tržní hodnoty 

těchto produktů bezprostředně předtím, než 

vzniklo podezření na nákazu nebo než 

byla nákaza potvrzena; 

 

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; 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – písm. f 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) náklady na podání dávek očkovacích 

látek domácím zvířatům; 

f) náklady na podání dávek očkovacích 

látek domácím zvířatům v případě vzniku 

ohniska nákazy; 

Odůvodnění 

Dobrovolná podávání očkovacích látek nebo preventivní opatření jiná než nouzová, např. 

očkování kočky nebo psa proti vzteklině před cestováním, by neměla být z těchto grantů 

financována. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – bod i a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) v řádně odůvodněných případech 

náklady na odškodnění vlastníků za ztráty 

způsobené ztrátou tržní hodnoty zvířat 

podrobených mimořádné očkovací 

kampani; 

 

 

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 

30. listopadu nebo – v případě neschválení 

rozpočtu EU – nejpozději do 31. prosince 

roku, který předchází roku, ve kterém jsou 

programy zahájeny, 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 
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článku 15 může Komise tato rozhodnutí 

v případě potřeby pozměnit s ohledem na 

celé období způsobilosti. 

 

 

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 

30. listopadu nebo – v případě neschválení 

rozpočtu EU – nejpozději do 31. prosince 

roku, který předchází roku, ve kterém jsou 

programy zahájeny, prostřednictvím 

rozhodnutí o grantu ve vztahu 

k provedeným opatřením a vzniklým 

nákladům v období od 1. ledna prvního 

roku provádění do konce období 

provádění. 

 

 

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 

Do 31. srpna každého roku předloží 

mimoto členské státy Komisi pro každý 
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schválený víceletý vnitrostátní program 

průběžné technické a finanční zprávy. 

schválený víceletý vnitrostátní program 

průběžné technické a finanční zprávy. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 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. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – písm. c  

 

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 a na 

příslušnou dopravu a logistiku a náklady 

na čištění a dezinfekci prostor, pozemků, 

vody, půdy, pěstebních substrátů, zařízení, 

strojů a vybavení; 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – 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 

opatření k eradikaci nebo omezení výskytu 

škodlivého organismu nebo jiných 
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nouzových opatření, a to v mezích běžné 

tržní hodnoty rostlin či rostlinných 

produktů bezprostředně předtím, než 

vzniklo podezření na výskyt tohoto 

škodlivého organismu nebo než byl jeho 

výskyt oficiálně potvrzen; 

 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 

 

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 30. 

listopadu nebo – v případě neschválení 

rozpočtu EU – nejpozději do 31. prosince 

roku, který předchází roku zahájení 

programu, a následně prostřednictvím 

rozhodnutí o grantu ve vztahu 

k provedeným opatřením a vzniklým 

nákladům v období od 1. ledna do 

31. prosince programového roku. Po 

předložení průběžných zpráv podle 

článku 15 může Komise tato rozhodnutí 

v případě potřeby pozměnit s ohledem na 

celé období způsobilosti. 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 

3. Víceleté programy průzkumů 

a související financování jsou schváleny do 

30. listopadu nebo – v případě neschválení 

rozpočtu EU – nejpozději do 31. prosince 

roku, který předchází roku zahájení 

programu, a následně prostřednictvím 
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prvního roku provádění do konce období 

provádění. 

rozhodnutí o grantu ve vztahu 

k provedeným opatřením a vzniklým 

nákladům v období od 1. ledna prvního 

roku provádění do konce období 

provádění. 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise může přijmout roční nebo 

víceleté pokyny obsahující priority 

v rostlinolékařské oblasti, zejména včetně 

škodlivých organismů, o nichž není známo, 

že se vyskytují na území Unie, 

a škodlivých organismů, které se považují 

za nejnebezpečnější pro území Unie, 

a kritéria, která se použijí při posuzování 

programů průzkumů. 

5. Komise může po konzultaci s členskými 

státy přijmout roční nebo víceleté pokyny 

navrhující priority v rostlinolékařské 

oblasti, zejména včetně škodlivých 

organismů, o nichž není známo, že se 

vyskytují na území Unie, a škodlivých 

organismů, které se považují za 

nejnebezpečnější pro území Unie, 

a kritéria, která se použijí při posuzování 

programů průzkumů. 

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 2 

 

 

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 30. listopadu nebo – 

v případě neschválení rozpočtu EU – 

nejpozději do 31. prosince roku, který 

předchází roku zahájení programu, 

a následně prostřednictvím rozhodnutí 

o grantu ve vztahu k provedeným 

opatřením a vzniklým nákladům v období 

od 1. ledna do 31. prosince programového 

roku. Po předložení průběžných zpráv 

podle článku 15 může Komise tato 
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rozhodnutí v případě potřeby pozměnit 

s ohledem na celé období způsobilosti. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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 30. listopadu nebo – 

v případě neschválení rozpočtu EU – 

nejpozději do 31. prosince roku, který 

předchází roku zahájení programu, 

a následně prostřednictvím rozhodnutí 

o grantu ve vztahu k provedeným 

opatřením a vzniklým nákladům v období 

od 1. ledna prvního roku provádění do 

konce období provádění. 

 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Referenční laboratoře Evropské unie Referenční laboratoře a referenční 

střediska pro dobré životní podmínky 

zvířat Evropské unie  

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 1 



 

PE514.759v02-00 60/65 RR\1011937CS.doc 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Referenčním laboratořím Evropské unie 

uvedeným v článku 32 nařízení (ES) 

č. 882/2004 mohou být uděleny granty na 

náklady, které jim vzniknou při provádění 

pracovních programů schválených Komisí. 

1. Referenčním laboratořím Evropské unie 

uvedeným v článku 32 nařízení (ES) č. 

882/2004 a referenčnímu středisku pro 

dobré životní podmínky zvířat uvedenému 

v článku 95 nařízení (ES) č. xxx/xxx 

o úředních kontrolách (...) mohou být 

uděleny granty na náklady, které jim 

vzniknou při provádění pracovních 

programů schválených Komisí. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 30 – odst. 4 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) náklady na uspořádání školení nebo 

výměn; 

a) náklady na uspořádání školení nebo 

výměn, včetně školení a výměn na 

mezinárodní úrovni; 

 

Pozměňovací návrh  42 

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, 

 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Finanční příspěvek Unie lze poskytnout 

rovněž na podporu iniciativ v oblasti 

informování a zvyšování povědomí, jež 

3. Finanční příspěvek Unie lze poskytnout 

rovněž na podporu iniciativ EU 

a členských států v oblasti informování 
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mají zajistit lepší, vyhovující a udržitelné 

jednání při uplatňování pravidel uvedených 

v článku 1. 

a zvyšování povědomí, jež mají zajistit 

lepší, vyhovující a udržitelné jednání při 

uplatňování pravidel uvedených v článku 

1. 

Odůvodnění 

Toto by mělo být konkrétně uvedeno, aby nedošlo k přílivu žádostí o financování informačních 

opatření.  

 

Pozměňovací návrh  44 

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. 

 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při provádění opatření uvedených 

v oddíle 1 kapitoly I hlavy II a v oddíle 1 

kapitoly II hlavy II nebo v případě, že je 

nutné reagovat na nepředvídatelný vývoj, 

přijme Komise rozhodnutí o financování ad 

hoc v souladu s čl. 84 odst. 2 nařízení (EU, 

Euratom) č. 966/2012. 

3. Při provádění opatření uvedených 

v oddíle 1 kapitoly I hlavy II a v oddíle 1 

kapitoly II hlavy II nebo v případě, že je 

nutné reagovat na nepředvídatelný vývoj, 

přijme Komise okamžitě použitelné 

prováděcí akty v souladu s článkem 8 

nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení 

s jeho článkem 5 a rozhodnutí 

o financování ad hoc v souladu s čl. 84 

odst. 2 nařízení (EU, Euratom) č. 

966/2012. 
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Pozměňovací návrh  46 

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 

vyslovena námitka podle odstavce 2. 

V oznámení aktu v přenesené pravomoci 

Evropskému parlamentu a Radě se uvedou 

důvody 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 zruší Komise tento akt 

neprodleně poté, co jí Evropský parlament 

nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení 

námitek. 

 

Pozměňovací návrh  47 

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. 

 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 41 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příjemci a dotčené členské státy 

případně zajistí, aby se finančním 

příspěvkům poskytnutým podle tohoto 

nařízení dostalo náležité publicity s cílem 

informovat veřejnost o úloze Unie při 

financování opatření. 

1. Příjemci a dotčené členské státy zajistí, 

aby se finančním příspěvkům poskytnutým 

podle tohoto nařízení dostalo náležité 

publicity s cílem informovat veřejnost 

o úloze Unie při financování opatření. 

Odůvodnění 

Příjemci financování a členské státy by měli mít povinnost podávat informace o přidělených 

finančních prostředcích. 
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