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Roberto Musacchio
Návrh nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů

Návrh nařízení (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Veškeré právní předpisy a politiky, 
které Evropská unie v této oblasti přijímá, 
by měly přispívat k rozvoji ekologického 
zemědělství a ekologické produkce, jak je 
definuje toto nařízení. Ekologické 
zemědělství hraje důležitou roli v provádění 
politiky udržitelného rozvoje Evropské 
unie.

Or. fr
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Odůvodnění

Ekologické zemědělství úzce souvisí s politikou udržitelného rozvoje; ostatní politiky a právní 
předpisy by se měly řídit příkladem této politiky tím, že zohlední tento druh produkce a 
napomohou dosažení stanovených cílů.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 7

(7) Měl by být stanoven obecný rámec 
Společenství pro pravidla ekologické 
produkce vztahující se na rostlinnou a 
živočišnou produkci, včetně pravidel k 
přechodu na ekologickou produkci a 
pravidel k produkci zpracovaných potravin a 
krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti 
těchto obecných pravidel a přijmout 
pravidla produkce Společenství v oblasti 
akvakultury by měla být svěřena Komisi.

(7) Měl by být stanoven obecný rámec 
Společenství pro pravidla ekologické 
produkce vztahující se na rostlinnou a 
živočišnou produkci, včetně pravidel k 
přechodu na ekologickou produkci a 
pravidel k produkci zpracovaných potravin a 
krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti 
těchto obecných pravidel by měla být 
svěřena Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickým ekologickým problémům, souvisejícím s akvakulturou a jejím 
značným dopadem na životní prostředí, by pravidla produkce akvakultury neměla být 
přijímána v rámci projednávání ve výborech (jak navrhuje současný článek 10), ale měla by 
být pod plnou kontrolou parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 7

(7) Měl by být stanoven obecný rámec 
Společenství pro pravidla ekologické 
produkce vztahující se na rostlinnou a 
živočišnou produkci, včetně pravidel k 
přechodu na ekologickou produkci a 

(7) Měl by být stanoven obecný rámec 
Společenství pro pravidla ekologické 
produkce vztahující se na rostlinnou a 
živočišnou produkci, včetně pravidel k 
přechodu na ekologickou produkci a 
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pravidel k produkci zpracovaných potravin a 
krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti 
těchto obecných pravidel a přijmout 
pravidla produkce Společenství v oblasti 
akvakultury by měla být svěřena Komisi. 

pravidel k produkci zpracovaných potravin a 
krmiv. Pravomoc stanovit podrobnosti 
těchto obecných pravidel by měla být 
svěřena Komisi.

Or. es

Odůvodnění

I když k produktům akvakultury nelze přistupovat zcela shodně jako k produktům rybolovu 
s ohledem na ekologickou produkci a označování, nejedná se ani v přesném slova smyslu o 
zemědělské produkty, jak vyplývá z návrhu Komise, který ani nenavrhuje minimální kritéria 
pro budoucí nakládání s akvakulturou, nýbrž jen odkazuje na budoucí pravidla, která by měl 
vypracovat řídící výbor. Bylo by proto účinnější a přispělo by k větší právní jistotě, kdyby se 
akvakultura stala předmětem samostatného návrhu Komise, který by zahrnoval pravidla, jimiž 
se řídí ekologická produkce akvakultury a ekologické značení a která by mohla být podrobena 
důkladné diskusi a studiím ze strany všech, kterých se to týká. Toto odůvodnění se týká všech 
škrtů v následujících pozměňovacích návrzích.    

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) užívání syntetických přípravků na 
ochranu rostlin je neslučitelné s 
ekologickou produkcí.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňujícího návrhu, který je v souladu s body odůvodnění 10 
až 13, které se týkají výhradního využívání obnovitelných zdrojů, víceletého programu 
střídání rostlin a slučitelnosti doplňkových hnojiv s ekologickou produkcí.

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 16
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(16) Ekologická živočišná produkce by měla 
respektovat vysoce náročné normy dobrých 
životních podmínek zvířat a splňovat 
druhově specifické etologické potřeby zvířat 
a péče o zdraví zvířat by měla být založena 
na prevenci chorob. V tomto ohledu by měla 
být zvláštní pozornost věnována podmínkám 
ustájení, chovatelským postupům a intenzitě 
chovu. Dále při výběru plemen by měla být 
dávána přednost liniím s pomalým růstem a 
měl by být brán ohled na schopnost plemene 
přizpůsobit se místním podmínkám. 
Prováděcí pravidla pro živočišnou produkci 
a produkci akvakultury zajistí přinejmenším 
dodržování ustanovení Evropské úmluvy o 
ochraně zvířat chovaných pro hospodářské 
účely a z ní vyplývajících doporučení. 

(16) Ekologická živočišná produkce by měla 
respektovat vysoce náročné normy dobrých 
životních podmínek zvířat a splňovat 
druhově specifické etologické potřeby zvířat 
a péče o zdraví zvířat by měla být založena 
na prevenci chorob. V tomto ohledu by měla 
být zvláštní pozornost věnována podmínkám
ustájení, chovatelským postupům a intenzitě 
chovu. Dále při výběru plemen by měla být 
dávána přednost liniím s pomalým růstem a 
měl by být brán ohled na schopnost plemene 
přizpůsobit se místním podmínkám. 
Prováděcí pravidla pro živočišnou produkci 
zajistí přinejmenším dodržování ustanovení 
Evropské úmluvy o ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely a z ní 
vyplývajících doporučení.

Or. es

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 47
Bod odůvodnění 18

(18) Až do přijetí pravidel produkce 
Společenství v oblasti akvakultury by měly 
mít členské státy možnost stanovit použití 
vnitrostátních norem, nebo při jejich 
neexistenci, soukromých norem, přijatých 
nebo uznaných členskými státy. Aby se ale 
zabránilo narušení vnitřního trhu, měly by 
mít členské státy za povinnost vzájemně si 
uznávat normy produkce z této oblasti.

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 48
Bod odůvodnění 21

(21) Při uplatňování pravidel produkce je 
vhodné poskytnout určitou pružnost, aby 
bylo možné přizpůsobit normy a požadavky 
ekologické produkce místním klimatickým 
nebo zeměpisným podmínkám, zvláštním 
chovatelským postupům a stadiím rozvoje. 
To by umožnilo používání méně 
omezujících norem, ale jen v rámci limitů
zvláštních podmínek stanovených právními 
předpisy Společenství. 

(21) Při uplatňování pravidel produkce je 
vhodné poskytnout určitou dočasnou 
pružnost, přičemž je nezbytné přihlížet 
k hlavním hospodářským tlakům, které 
ohrožují životaschopnost jednotlivých 
zemědělských hospodářství. Tyto hrozby 
určí zemědělci a měly by podléhat 
pravidelnému posouzení, po poradě se 
všemi účastníky daného odvětví, aby se tak 
zabránilo narušení trhu. To by umožnilo 
pružnější používání norem, jen v rámci
podmínek stanovených právními předpisy 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Opatření zajišťující pružnost jsou důležitá, avšak jen dočasně a za konkrétních podmínek 
(např. závažné ohrožení zdraví plodin, ohrožení lidského zdraví, dočasný nedostatek 
biologických produktů, materiálů atd., ohrožení životaschopnosti zemědělského hospodářství 
z důvodu závažného případu nebo zásahu vyšší moci). Měla by být přijata pouze dočasná 
opatření a jen za určitých podmínek, aby nebyla porušena příslušná nařízení, oslabeny zásady 
ekologického zemědělství ani narušena důvěra spotřebitelů v dané odvětví.
Viz též pozměňovací návrh k článku 16.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 49
Bod odůvodnění 36

(36) Opatření nezbytná k provádění tohoto (36) Opatření nezbytná k provádění tohoto 



PE 372.199v01-00 6/48 AM\612856CS.doc
Externí překlad

CS

nařízení by měla být přijata v souladu s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi . 
Vzhledem k tomu, že právní předpisy o 
ekologické produkci jsou důležitým 
faktorem rámce společné zemědělské 
politiky, neboť úzce souvisejí s vývojem na 
zemědělských trzích, je vhodné je uvést do 
souladu se stávajícími legislativními postupy 
používanými pro řízení této politiky. 
Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto 
nařízení by proto měly být uplatňovány v 
souladu s řídícím postupem uvedeným v 
článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES, 

nařízení by měla být přijata v souladu s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Právní předpisy o ekologické produkci jsou 
důležitým faktorem rámce společné 
zemědělské politiky, neboť úzce souvisejí s 
vývojem na zemědělských trzích. Není však
vhodné je uvést do souladu se stávajícími 
legislativními postupy používanými pro 
řízení této politiky. Pravomoci svěřené 
Komisi podle tohoto nařízení by proto měly 
být uplatňovány v souladu s regulačním
postupem uvedeným v článku 5 rozhodnutí 
1999/468/ES,

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k článku 31.

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 50
Čl. 1 odst. 2 úvodní část

Toto nařízení se vztahuje na následující 
produkty, pocházející ze zemědělství nebo 
akvakultury, když jsou tyto produkty určeny 
k uvedení na trh jako ekologické:

Toto nařízení se vztahuje na následující 
produkty, pocházející ze zemědělství, když 
jsou tyto produkty určeny k uvedení na trh 
jako ekologické:

Or. es

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 51
Čl. 1 odst. 2 úvodní část
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2. Toto nařízení se vztahuje na následující 
produkty, pocházející ze zemědělství nebo 
akvakultury, když jsou tyto produkty určeny 
k uvedení na trh jako ekologické:

2. Toto nařízení se vztahuje na následující 
produkty, pocházející ze zemědělství, když 
jsou tyto produkty určeny k uvedení na trh 
jako ekologické:
(Tato úprava se vztahuje na celý příslušný 
legislativní text; bude-li přijata, bude 
zapotřebí provést technické změny v celém 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickým ekologickým problémům, souvisejícím s akvakulturou a jejím 
značným dopadem na životní prostředí, by pravidla produkce akvakultury neměla být 
přijímána v rámci projednávání ve výborech (jak navrhuje současný článek 10), ale měla by 
být pod plnou kontrolou parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 52
Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) živé nebo nezpracované produkty 
akvakultury;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 53
Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) živé nebo nezpracované produkty 
akvakultury;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k čl. 1 odst. 2 úvodní část stejného autora.

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 54
Čl. 1 odst. 2 písm. d)

d) zpracované produkty akvakultury, které 
jsou určeny k lidské spotřebě;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 55
Čl. 1 odst. 2 písm. d)

d) zpracované produkty akvakultury, které 
jsou určeny k lidské spotřebě;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k čl. 1 odst. 2 úvodní část stejného autora.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 56
Čl. 1 odst. 2 písm. ea) (nové)

ea) rybářské produkty;
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Or. en

Odůvodnění

Rybaření na volném moři by mělo být do této právní úpravy rovněž zahrnuto.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 57
Čl. 1 odst. 2 písm. eb) (nové)

eb) nepotravinářské produkty.

Or. en

Odůvodnění

Produkty, jako jsou vánoční stromy a kosmetika, které jsou rovněž vyráběny organickou 
cestou, by měly být rovněž zahrnuty do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 58
Čl. 1 odst. 2 pododstavec 2

Toto nařízení se ovšem nevztahuje na 
produkty lovu a rybolovu volně žijících 
živočichů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rybaření na volném moři by mělo být do této právní úpravy rovněž zahrnuto.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 59
Čl. 2 písm. a)
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a) „ekologickou   produkcí“   se   rozumí   
používání   ekologických  metod   produkce 
v zemědělském podniku, jakož i  činnosti 
spojené s dalším zpracováním, balením a 
označováním produktu v souladu s cíli, 
zásadami a pravidly stanovenými v tomto 
nařízení; 

a) „ekologickou   produkcí“   se   rozumí   
používání  přirozených a zdravých metod   
produkce v zemědělském podniku, jakož i  
činnosti spojené s dalším zpracováním, 
balením a označováním produktu v souladu 
s cíli, zásadami a pravidly stanovenými v 
tomto nařízení;

Or. pl

Odůvodnění

Současná definice je tautologická. Je zapotřebí definovat „metody ekologické produkce“. 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 60
Čl. 2 písm. b)

b) „ekologickým produktem“ se rozumí 
zemědělský produkt pocházející z 
ekologické produkce; 

b) „ekologickým produktem“ se rozumí 
zemědělský produkt pocházející z 
ekologické produkce, při níž nejsou 
používány nebo zjištěny syntetické 
přípravky na ochranu rostlin, produkty 
z GMO nebo krmivo či složky, které GMO 
zčásti nebo zcela obsahují;

Or. en

Odůvodnění

Podporuje cíl ekologického zemědělství a pomůže spotřebitelům pochopit rozdíl mezi běžnými 
produkty a vysoce kvalitními produkty, které dodávají ekologičtí zemědělci.

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 61
Čl. 2 písm. e)

e) „akvakulturou“ se rozumí chov nebo 
pěstování vodních organismů s použitím 
technik určených ke zvýšení produkce nad 

vypouští se.
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úroveň přirozených schopností prostředí, 
přičemž tyto organismy zůstávají ve 
vlastnictví fyzické nebo právnické osoby po 
celé stadium chovu nebo pěstování až do a 
včetně výlovu; 

Or. es

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 62
Čl. 2 písm. m)

m) „značkou shody“ se rozumí tvrzení o 
shodě s konkrétní skupinou norem nebo 
jinými normativními dokumenty ve formě 
značky; 

m) „značkou shody“ se rozumí tvrzení o 
souladu s požadavky vyplývajícími z 
konkrétní skupiny norem nebo jiných 
normativních dokumentů ve formě značky;

Or. pl

Odůvodnění

Tento návrh se snaží zpřesnit jazyk zavedením definice, která je v souladu s terminologií 
užívanou v evropských normách, jako je řada norem EN ISO 9000 o kvalitě a řada EN ISO 
14000 o řízení životního prostředí, kde je shoda definována jako soulad s požadavky. 

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 63
Čl. 2 písm. r)

Netýká se českého znění
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Odůvodnění

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16 rámcového nařízení 
1829/2003 by mělo být použito stejné znění.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 64
Čl. 2 písm. va) (nové)

va) „rybařením“ se rozumí lov volně 
žijících ryb na volném moři pro komerční 
účely;

Or. en

Odůvodnění

Lov volně žijících ryb pro komerční účely by měl být do této právní úpravy rovněž zahrnut.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 65
Čl. 2 písm. vb) (nové)

vb) „nepotravinářskými produkty“ se 
rozumí produkty, které nejsou určeny 
k lidské spotřebě a které obsahují velký 
podíl organických zemědělských produktů.

Or. en

Odůvodnění

Produkty, jako jsou vánoční stromy a kosmetika, které jsou rovněž vyráběny organickou 
cestou, by měly být rovněž zahrnuty do tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 66
Článek 4

Následující zásady se vztahují na veškerou 
ekologickou produkci:

Veškerá ekologická produkce bude 
uplatňovat následující zásady:

a) použití živých organismů a 
mechanických produkčních metod má 
přednost před použitím syntetických 
materiálů;

a) budou používány pouze živé organismy a 
mechanické produkční metody, použití
syntetických materiálů a produkčních 
metod, které zahrnují syntetické materiály, 
je přijatelné pouze v souladu s článkem 16 
tohoto nařízení; 

b) použití přírodních látek má přednost 
před syntetickými chemickými látkami,
které mohou být použity jen tehdy, pokud 
nejsou přírodní látky tržně dostupné;

b) budou používány pouze přírodní látky a 
syntetické chemické látky mohou být 
použity jen tehdy, pokud nejsou přírodní 
látky tržně dostupné, a to jen dočasně a 
v souladu s výjimkami uvedenými v článku 
16 tohoto nařízení;

c) s výjimkou veterinárních léčivých 
přípravků se nesmí používat GMO a 
produkty vyprodukované z GMO nebo s 
jejich použitím;

c) s výjimkou veterinárních léčivých 
přípravků se nebudou používat GMO a 
produkty vyprodukované z GMO nebo s 
jejich použitím; 

d) pravidla ekologické produkce se 
přizpůsobí místním podmínkám, stadiím 
rozvoje a zvláštním chovatelským 
postupům, a to při zachování společného 
pojetí ekologické produkce.

Or. es

Odůvodnění

Formulace navrhované v písmenech a) a b) jsou nejasné a omezují rozsah těchto zásad. Měly 
by být formulovány jednoznačně, aniž by však vylučovaly možnost používání syntetických 
materiálů a nemechanických metod v případě vážných situací či situací s dalekosáhlými 
důsledky, vyžadujících okamžitou reakci, odchylných od zásad a pravidel, jimiž se řídí 
ekologická produkce.

Písmeno d) by mělo být vypuštěno, jelikož se týká pružnosti a případů, v nichž jsou možné 
odchylky (srov. pozměňovací návrh k článku 16). 
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 67
Čl. 4 písm. b)

b) použití  přírodních látek má přednost před 
syntetickými chemickými látkami, které 
mohou být použity jen tehdy, pokud nejsou 
přírodní látky tržně dostupné; 

b) použití  přírodních látek má přednost před 
syntetickými chemickými látkami;

Or. pl

Odůvodnění

Není stanoveno, k jakému účelu mohou být syntetické chemické látky používány. Bylo by 
bezpečnější celkově zakázat jejich používání s výjimkou jednotlivých, podrobně definovaných 
případů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 68
Čl. 4 písm. c)

Netýká se českého znění

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16 rámcového nařízení 
1829/2003 […].

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 69
Čl. 4 písm. c)

c) s výjimkou  veterinárních  léčivých 
přípravků se nesmí používat GMO a 
produkty vyprodukované z GMO nebo s 
jejich použitím; 

c) nesmí se používat GMO a produkty 
vyprodukované z GMO nebo s jejich 
použitím; 
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 70
Čl. 4 písm. c)

c) s výjimkou  veterinárních  léčivých 
přípravků se nesmí používat GMO a 
produkty vyprodukované z GMO nebo s 
jejich použitím; 

c) nesmí se používat GMO a produkty 
vyprodukované z GMO nebo s jejich 
použitím; 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu úplnosti nesmějí být veterinární léčivé přípravky vyňaty z tohoto nařízení. 
V současnosti je na trhu široký výběr veterinárních léčivých přípravků; tyto léčivé přípravky 
by proto měly být využívány v ekologickém zemědělství.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 71
Čl. 4 písm. ca) (nové)

ca) nesmí být použito ionizující záření;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 72
Čl. 4 písm. da) (nové)

da) ekologická výroba zachová a bude 
vytvářet zaměstnanost, umožní zemědělcům 
a spotřebitelům vytvořit společenskou 
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dohodu pro udržitelné postupy, kvalitu 
výroby a spotřebu potravin, včetně souboru 
opatření pro ochranu přírody, udržitelnou 
produkci a uvádění výrobků na trh 
v krátkých vzdálenostech;

Or. en

Odůvodnění

Cíle potřebné k vyjádření integrační role ekologického zemědělství při spojování ochrany 
přírody a kvalitní produkce v přesně definovaném sytému produkce. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 73
Čl. 4 písm. db) (nové)

db) ekologická produkce bude zaručovat 
kvalitu, integritu a sledovatelnost ve všech 
stadiích potravinového řetězce;

Or. en

Odůvodnění

Cíle potřebné k vyjádření integrační role ekologického zemědělství při spojování ochrany 
přírody a kvalitní produkce v přesně definovaném sytému produkce. 

Pozměňovací návrh, který předložil Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 74
Čl. 5 písm. c)

c) minimalizuje   se   využívání   
neobnovitelných   zdrojů   a   vstupů   
nepocházejících z vlastního podniku; 

c) minimalizuje   se   využívání   
neobnovitelných   zdrojů   a  vstupů   
nepocházejících z vlastního podniku a 
ekologičtí zemědělci by měli podporovat 
využívání obnovitelných zdrojů energie;

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s cíli ekologické produkce: negativním dopadům by se mělo zabránit tím, že se 
ekologickým zemědělcům dá co nejvíce možností k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 75
Čl. 5 písm. n)

n) metoda produkce akvakultury 
minimalizuje negativní dopad na vodní 
prostředí;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 76
Čl. 5 písm. o)

o) krmivo pro akvakulturu pochází z 
udržitelného rybolovu nebo je v zásadě 
složené ze zemědělských složek získaných 
prostřednictvím ekologického zemědělství a 
z přírodních nezemědělských látek;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 77
Čl. 6 písm. b)

b) doplňkové a pomocné zpracovatelské 
látky se používají v minimálním rozsahu a 
jen v případě nevyhnutelné technologické 
potřeby;

b) doplňkové a pomocné zpracovatelské 
látky se používají v minimálním rozsahu;

Or. pl

Odůvodnění

Technologické důvody nepředstavují dostatečný základ pro používání doplňkových a 
pomocných zpracovatelských látek. V případě ekologického zemědělství je jednoduše 
potřebné od některých technologií upustit (např. prodlužování trvanlivosti potravin), jestliže 
požadovaného cíle nelze dosáhnout přirozenou cestou.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 78
Čl. 7 odst. 1

1. Celá   část  zemědělského podniku  
určená  pro  tržní  účely  je   řízena  v 
souladu s požadavky vztahujícími se na 
ekologickou produkci nebo přechod na 
ekologickou produkci. 

1. Celá   část  zemědělského  podniku  
určená  pro  tržní  účely  je   řízena  v 
souladu s požadavky vztahujícími se na 
ekologickou produkci nebo přechod na 
ekologickou produkci.

Podle zvláštních podmínek, jež mají být 
stanoveny v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 31 odst. 2, může být ale zemědělský 
podnik rozdělen do zřetelně oddělených 
jednotek, které nejsou všechny řízeny podle 
pravidel ekologické produkce.
Není-li, v souladu s druhým pododstavcem, 
využíván na ekologickou produkci celý 
podnik, udržuje zemědělec pozemky, zvířata 
a produkty využívané při ekologické 
produkci odděleně od ostatních a vede 
příslušné záznamy dokládající toto 
rozdělení.

Or. en
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Odůvodnění

Rozdělení zemědělského podniku na část, která je řízena v souladu s tímto nařízením, a na 
část, která se řídí konvenčními pravidly, je nepřijatelné, jelikož by bylo velmi obtížné zabránit 
podvodům.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 79
Čl. 7 odst. 1 pododstavec 2 

Netýká se anglického znění.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 80
Čl. 7 odst. 2

2. Zemědělci nesmí použít GMO nebo 
produkty vyprodukované z GMO, pokud by 
mohli vědět o jejich přítomnosti z informací 
na etiketě provázející produkt nebo z 
nějakého jiného průvodního dokumentu.

2. Zemědělci nesmí použít GMO nebo 
produkty vyprodukované s použitím GMO.

Používají-li zemědělci pro produkci 
ekologických potravin nebo krmiv produkty 
nakoupené od třetích stran, požádají 
prodejce o potvrzení, že dodané produkty 
nebyly vyprodukovány s použitím GMO. 

Používají-li zemědělci nebo jakýkoli jiný 
dodavatel ekologické produkce pro produkci 
ekologických potravin nebo krmiv produkty 
nakoupené od třetích stran, musí požádat 
prodejce o potvrzení, že dodané produkty 
nebyly vyprodukovány s použitím GMO a 
že neobsahují GMO.

V případě náhodné nebo technicky 
nevyhnutelné kontaminace některými 
GMO předloží subjekty doklady, že 
podnikly veškerá nezbytná opatření, aby 
kontaminaci zabránily.

Or. en
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Odůvodnění

Vyloučení  používání GMO jednoznačně definoval článek 4. Je však třeba vyžadovat záruky 
v případě, kdy jsou produkty nakupovány od třetí strany. 

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 81
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2

Používají-li zemědělci pro produkci 
ekologických potravin nebo krmiv produkty 
nakoupené od třetích stran, požádají 
prodejce o potvrzení, že dodané produkty 
nebyly vyprodukovány s použitím GMO.

Používají-li zemědělci pro produkci 
ekologických potravin nebo krmiv produkty 
nakoupené od třetích stran, požádají 
prodejce o písemné potvrzení, že dodané 
produkty nebyly vyprodukovány s použitím 
GMO.

Or. pl

Odůvodnění

Písemné potvrzení poskytuje doklad o tom, že produkt je v souladu s platnými  předpisy.

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 82
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2

Používají-li zemědělci pro produkci 
ekologických potravin nebo krmiv produkty 
nakoupené od třetích stran, požádají
prodejce o potvrzení, že dodané produkty 
nebyly vyprodukovány s použitím GMO

Používají-li zemědělci pro produkci 
ekologických potravin nebo krmiv produkty 
nakoupené od třetích stran, prodejce na 
žádost uživatele předloží potvrzení, že 
dodané produkty nebyly vyprodukovány z 
GMO nebo s použitím GMO.

Or. fr
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Odůvodnění

Jestliže je používání produktů GMO v ekologickém zemědělství zakázáno, uživatel by měl mít 
povinnostvyžádat si doklad potvrzující, že GMO nebyly použity, a dodavatel by měl mít 
povinnost tento doklad poskytnout.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 83
Čl. 8 odst. 1 písm. c)

c) kromě toho se mohou používat hnojiva a 
pomocné půdní látky, slučitelné s cíli a 
zásadami ekologické produkce, pokud byly 
podle článku 11 schváleny;

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Používání hnojiv a pomocných půdních látek je v rozporu se zásadami ekologické produkce 
stanovenými v článku 2.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 84
Čl. 8 odst. 1 písm. i)

i) může se používat jen ekologicky 
vypěstované osivo a množitelský materiál. 
Za tím účelem musí být matečná rostlina v 
případě osiva a rodičovská rostlina v případě 
vegetativního množitelského materiálu 
pěstována v souladu s pravidly stanovenými 
v tomto nařízení po dobu minimálně jedné 
generace, nebo v případě trvalých plodin po 
dvě vegetační období.

i) může se používat jen ekologicky 
vypěstované osivo, které nesmí obsahovat 
více než 0,1 % stop GMO způsobených 
náhodnou kontaminací, a množitelský 
materiál. Za tím účelem musí být matečná 
rostlina v případě osiva a rodičovská rostlina 
v případě vegetativního množitelského 
materiálu pěstována v souladu s pravidly 
stanovenými v tomto nařízení po dobu 
minimálně jedné generace, nebo v případě 
trvalých plodin po dvě vegetační období.
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Or. en

Odůvodnění

Osivo je jedním z největších zdrojů kontaminace GMO v ekologickém zemědělství. V zájmu 
naplnění cíle tohoto nařízení uchránit ekologickou produkci od GMO je namístě začít 
odstraňovat největší zdroje znečištění ekologického zemědělství. 

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 85
Čl. 8 odst. 1 písm. i)

i) může se používat jen ekologicky 
vypěstované osivo a množitelský materiál. 
Za tím účelem musí být matečná rostlina v 
případě osiva a rodičovská rostlina v případě 
vegetativního množitelského materiálu 
pěstována v souladu s pravidly stanovenými 
v tomto nařízení po dobu minimálně jedné 
generace, nebo v případě trvalých plodin po 
dvě vegetační období.

i) může se používat jen ekologicky 
vypěstované osivo a množitelský materiál. 
Za tím účelem musí být matečná rostlina v 
případě osiva a rodičovská rostlina v případě 
vegetativního množitelského materiálu 
pěstována v souladu s pravidly stanovenými 
v tomto nařízení po dobu minimálně jedné 
generace.

Or. pl

Odůvodnění

Jestliže nebudou trvalé plodiny pěstovány za použití ekologických metod hned od začátku, 
toxické a znečišťující látky se mohou hromadit v jejich tkáni a mohou se přenášet do 
množitelského materiálu.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 86
Čl. 9 písm. b) bod v)

v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata 
jsou držena odděleně nebo tak, aby mohla 
být snadno oddělena od jiných 
hospodářských zvířat;

v) ekologicky chovaná hospodářská zvířata 
jsou držena odděleně;
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Or. pl

Odůvodnění

Vypuštěný obrat představuje rozpor – v praxi mohou hospodářská zvířata zůstat oddělena po 
celý život.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 87
Čl. 9 písm. d) bod ii)

ii) zvířata mají stálý přístup na pastvu nebo 
k objemovému krmivu;

ii) zvířata mají stálý přístup na pastvu;

Or. pl

Odůvodnění

Živočišná produkce, která využívá pouze objemové krmivo, může být součástí uzavřeného 
systému, a tím v rozporu s čl. 9  písm. b) bod iii), který požaduje, aby hospodářská zvířata 
měla stálý přístup do volného výběhu.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 88
Čl. 9 písm. d) bod v)

v) sající mláďata savců jsou krmena 
přírodním, přednostně mateřským mlékem;

v) sající mláďata savců jsou krmena 
mateřským mlékem; 

Or. pl

Odůvodnění

Mléko od jiného druhu hospodářských zvířat nepokrývá dostatečně vývojové a fyziologické 
potřeby zvířat a bylo by to v rozporu s čl.  9 písm. b) bod ii).
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Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 89
Čl. 9 písm. e) písm. ii)

ii) propuknuté choroby se léčí okamžitě, aby 
se zabránilo utrpení zvířat; když je to nutné, 
mohou se použít alopatické přípravky, 
včetně antibiotik, pokud je použití 
fytoterapeutických, homeopatických a 
jiných přípravků nevhodné.

ii) propuknuté choroby se léčí okamžitě, aby 
se zabránilo utrpení zvířat; když je to nutné, 
mohou se použít alopatické přípravky, 
včetně antibiotik, pokud je použití 
fytoterapeutických a jiných přípravků 
nevhodné.

Or. pl

Odůvodnění

Léčebný účinek homeopatických produktů nebyl prokázán.

Pozměňovací návrh, který předložila Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 90
Článek 10

Článek10 vypouští se
Pravidla produkce akvakultury
1. Komise stanoví v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 a s výhradou 
platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě 
II pravidla produkce akvakultury, včetně 
pravidel pro přechodné období, vztahující 
se na ekologickou akvakulturu..
2. Až do přijetí pravidel uvedených v 
odstavci 1 se použijí vnitrostátní předpisy 
nebo při jejich neexistenci soukromé 
normy, přijaté nebo uznané členskými 
státy, pokud sledují stejné cíle a zásady, 
jaké jsou stanoveny v hlavě II.

Or. es
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění 7 stejné autorky..

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 91
Čl. 11 odst. 1 písm. b)

b) hnojiva a pomocné půdní látky; vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Používání hnojiv a pomocných půdních látek je v rozporu se zásadami ekologické produkce, 
jak je definuje článek 2 (srov. čl. 8 odst. 1  písm. c).

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 92
Čl. 12

Na zemědělský podnik, který zahájí 
ekologickou produkci, se vztahují tato 
pravidla:  

Na zemědělský podnik, který zahájí 
ekologickou produkci, se vztahují tato 
pravidla: 

a) před  prvním  vegetačním  obdobím  
plodin,  které  mají  být  pěstovány  
metodami ekologické  produkce,  se  nesmí  
používat  produkty nepovolené  pro  
ekologické zemědělství po dobu, která bude 
stanovena v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 31 odst. 2; 

a) před  prvním  vegetačním  obdobím  
plodin,  které  mají  být  pěstovány  
metodami ekologické  produkce,  se  nesmí  
používat  produkty nepovolené  pro  
ekologické zemědělství po dobu 3 let;

b) hospodářská  zvířata  vyskytující  se  v 
daném  zemědělském  podniku  mohou  být 
považována  za  ekologicky  chovaná  po  
uplynutí  přechodného  období,  které  bude 
stanoveno v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 31 odst. 2;

b) hospodářská  zvířata  vyskytující  se  v 
daném  zemědělském  podniku  mohou  být 
považována  za  ekologicky  chovaná  po  
uplynutí  přechodného  období 3 let;



PE 372.199v01-00 26/48 AM\612856CS.doc
Externí překlad

CS

c) mléko a mléčné výrobky od dříve 
neekologicky chovaného mléčného skotu se 
mohou prodávat  jako  ekologické  produkty  
po   uplynutí  období,  které  bude  
stanoveno v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 31 odst. 2; 

c) mléko a mléčné výrobky od dříve 
neekologicky chovaného mléčného skotu se 
mohou prodávat jako  ekologické  produkty  
po   uplynutí  období 2 let;

d) v jednotkách jednoho zemědělského 
podniku, které se zčásti zabývají 
ekologickou produkci  a  zčásti  jsou  v 
přechodu  na  ekologickou  produkci,  
udržuje  zemědělec pozemky, zvířata a 
produkty odděleně a vede příslušné záznamy 
dokládající toto rozdělení. 

d) v jednotkách jednoho zemědělského 
podniku, které se zčásti zabývají 
ekologickou produkci  a  zčásti  jsou  v 
přechodu  na  ekologickou  produkci,  
udržuje  zemědělec pozemky, zvířata a 
produkty odděleně a vede příslušné záznamy 
dokládající toto rozdělení.

Komise může změnit lhůty stanovené 
v odstavci 1 v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2.
Zemědělci, kteří zahájí ekologickou 
produkci, spadají do ustanovení hlavy 
V tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby se pro stanovení lhůt či časových omezení, které je třeba dodržet, než 
mohou být produkty ze zemědělského podniku, který prochází přechodným obdobím svých 
produkčních metod, považovány za ekologické, používalo postupů schvalování ve výborech. 
Vhodnější by však bylo stanovit lhůty v rámci právních předpisů, aby se tak zemědělským 
podnikům, které hodlají přejít na ekologické zemědělství, dostalo větší průhlednosti s tím, že 
schvalování ve výborech by se uplatňovalo pouze při přezkoumávání stanovených lhůt 
z důvodu změněných okolností atd.

Zemědělské podniky, které procházejí přechodným obdobím, by měly podléhat ustanovením o 
kontrole a osvědčení.

Pozměňovací návrh, který předložila Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 93
Čl. 13 odst. 4 pododstavec 1

4. Výrobci krmiv nesmí použít GMO nebo 
produkty vyprodukované z GMO, pokud by 
mohli vědět o jejich přítomnosti z informací 

4. Výrobci krmiv nesmí použít GMO nebo 
produkty vyprodukované z GMO.
Hospodářské subjekty musejí podniknout 
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na etiketě provázející produkt nebo z 
nějakého jiného průvodního dokumentu.

veškerá opatření, aby zabránily jakékoli 
kontaminaci GMO, a musejí poskytnout 
doklad o tom, že k žádné kontaminaci 
nedošlo.

Or. en

Odůvodnění

Hospodářské subjekty musejí podniknout veškerá opatření, aby zabránily kontaminaci 
krmiva GMO.

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 94
Čl. 13 odst. 4 pododstavec 2

Používají-li výrobci krmiv při produkci 
ekologických krmiv určených pro 
ekologickou živočišnou produkci složky a 
doplňkové látky nakoupené od třetích stran, 
požádají prodejce o potvrzení, že dodané 
produkty nebyly vyprodukovány s použitím 
GMO. 

Používají-li výrobci krmiv při produkci 
ekologických krmiv určených pro 
ekologickou živočišnou produkci složky a 
doplňkové látky nakoupené od třetích stran, 
prodejce na žádost výrobce krmiv předloží 
potvrzení, že dodané produkty nebyly 
vyprodukovány z GMO nebo s použitím
GMO.

Or. fr

Odůvodnění

Jestliže je používání produktů GMO v ekologickém zemědělství zakázáno, uživatel by měl mít 
povinnost vyžádat si doklad potvrzující, že GMO nebyly použity, a dodavatel by měl mít 
povinnost tento doklad poskytnout.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 95
Čl. 13 odst. 4 pododstavec 2

Používají-li výrobci krmiv při produkci 
ekologických krmiv určených pro 

Používají-li výrobci krmiv při produkci 
ekologických krmiv určených pro 
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ekologickou živočišnou produkci složky a 
doplňkové látky nakoupené od třetích stran, 
požádají prodejce o potvrzení, že dodané 
produkty nebyly vyprodukovány s použitím 
GMO.

ekologickou živočišnou produkci složky a 
doplňkové látky nakoupené od třetích stran, 
požádají prodejce o písemné potvrzení, že 
dodané produkty nebyly vyprodukovány s 
použitím GMO.

Or. pl

Odůvodnění

Písemné potvrzení poskytuje doklad o tom, že produkt je v souladu se stanovenými předpisy 
(srov. čl. 7 odst. 2). 

Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 96
Čl. 14 odst. 3 pododstavec 2

Používají-li zpracovatelé při produkci 
ekologických potravin nebo krmiv složky a 
pomocné zpracovatelské látky nakoupené od 
třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, 
že dodané produkty nebyly vyprodukovány s 
použitím GMO.

Používají-li zpracovatelé při produkci 
ekologických potravin nebo krmiv složky a 
pomocné zpracovatelské látky nakoupené od 
třetích stran, prodejce na žádost 
zpracovatelů krmiv předloží potvrzení, že 
dodané produkty nebyly vyprodukovány z 
GMO nebo s použitím GMO.

Or. fr

Odůvodnění

Jestliže je používání produktů GMO v ekologickém zemědělství zakázáno, uživatel by měl mít 
povinnost vyžádat si doklad potvrzující, že GMO nebyly použity, a dodavatel by měl mít 
povinnost tento doklad poskytnout.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 97
Čl. 14 odst. 3 pododstavec 2

Používají-li zpracovatelé při produkci 
ekologických potravin nebo krmiv složky a 

Používají-li zpracovatelé při produkci 
ekologických potravin nebo krmiv složky a 
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pomocné zpracovatelské látky nakoupené od 
třetích stran, požádají prodejce o potvrzení, 
že dodané produkty nebyly vyprodukovány s 
použitím GMO.

pomocné zpracovatelské látky nakoupené od 
třetích stran, požádají prodejce o písemné 
potvrzení, že dodané produkty nebyly 
vyprodukovány s použitím GMO.

Or. pl

Odůvodnění

Písemné potvrzení poskytuje doklad o tom, že produkt je v souladu s platnými  předpisy  (viz 
výše).

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 98
Čl. 14 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy mohou uchovat nebo 
zavést přísnější pravidla pro produkci 
zpracovaných produktů pod podmínkou, že 
tyto předpisy budou v souladu s právem 
Společenství a nebrání volnému pohybu 
zboží, který je v souladu s těmito právními 
předpisy, ani jej neomezují.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zavést přísnější pravidla, týkající se produkce 
zpracovaných produktů v ekologické produkci. To je nezbytné vzhledem k možnosti 
konkurenceschopnosti v oblasti etičtějších produktů a umožní to spotřebiteli širší výběr 
ekologických produktů.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 99
Čl. 15 odst. 3a (nový)

3a. Členské státy mohou uchovat nebo 
zavést přísnější pravidla pro používání 
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určitých produktů a látek při zpracování  
pod podmínkou, že tyto předpisy budou 
v souladu s právem Společenství a nebrání 
volnému pohybu zboží, který je v souladu 
s těmito právními předpisy, ani jej 
neomezují.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost zavést přísnější pravidla, týkající se používání určitých 
produktů a látek v ekologické produkci. To je nezbytné vzhledem k možnosti 
konkurenceschopnosti v oblasti etičtějších produktů a umožní to spotřebiteli širší výběr 
ekologických produktů.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 100
Článek 16 nadpis

Méně omezující pravidla produkce Dočasné odchylky od pravidel produkce

Or. fr

Odůvodnění

Některá opatření a ustanovení obsažená v tomto článku jsou nadbytečná a týkají se případů 
(např. přechod), jejichž míra pružnosti je zjevně potřebná jen dočasně.

Podmínky pružnějšího uplatňování pravidel ekologického zemědělství by rovněž měly být 
uspořádány podle priority a omezeny.

Jen určitý počet konkrétních opatření by měl projít postupy schvalování ve výborech.

Konečně veškeré odchylky od pravidel ekologického zemědělství musejí být oznámeny 
příslušným úřadům, včetně orgánů, které vydávají osvědčení, a kontrolní orgány musejí 
posoudit a na místě prověřit zemědělcem předložený akční plán na řešení konkrétní situace, o 
kterou se jedná.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 101
Čl. 16 odst. 1

1. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 a podmínkami 
stanovenými v odstavci 2 a s výhradou 
platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě 
II povolit poskytování výjimek z pravidel 
produkce stanovených v kapitolách 1 až 3.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 102
Čl. 16 odst. 1

1. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 a podmínkami 
stanovenými v odstavci 2 a s výhradou 
platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě 
II povolit poskytování výjimek z pravidel 
produkce stanovených v kapitolách 1 až 3. 

1. V případě nepředvídaných událostí, které 
nemohou být zvládnuty stranami, na něž se 
vztahují tyto právní předpisy, které jim 
zabraňují ve splnění norem stanovených 
v tomto nařízení, mělo by být možné 
v souladu s cíli a zásadami stanovenými v 
hlavě II udělit výjimku z těchto právních 
předpisů  v souladu se zásadou vyšší moci.

Or. en

Odůvodnění

V případech, jako je ptačí chřipka nebo přírodní katastrofy, by měla existovat možnost 
udělovat ekologickým zemědělcům krátkodobé výjimky z tohoto nařízení. Hlavní zásadou by 
proto v těchto případech měla být zásada vyšší moci a nikoli postup schvalování ve výborech. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 103
Čl. 16 odst. 2

2. Výjimky uvedené v odstavci 1 se udržují 
na minimu a mohou být poskytnuty jen v 
následujících případech: 

2. S přihlédnutím k cílům a zásadám 
stanoveným v hlavě II tohoto nařízení se 
výjimky udržují na minimu a mohou být
povoleny jen dočasně a v následujících 
případech:

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 104
Čl. 16 odst. 2

2. Výjimky uvedené v odstavci 1 se udržují 
na minimu a mohou být poskytnuty jen v 
následujících případech: 

2. Výjimky by měly mít krátké trvání a měly 
by být staženy, jakmile to podmínky dovolí.

a) pokud jsou nezbytné k tomu, aby se 
jednotky zemědělského podniku zahajující 
ekologickou produkci mohly stát 
životaschopnými, zejména v případě 
zemědělských podniků, které se nacházejí v 
oblastech v počátečních stadiích rozvoje 
ekologické produkce;
b) pokud jsou nezbytné k zajištění toho, aby 
mohla být ekologická produkce udržována 
v zemědělských podnicích, které čelí 
klimatickým, zeměpisným nebo 
strukturálním omezením;
c) pokud jsou nezbytné k zajištění přístupu 
ke krmivům, osivu, vegetativnímu 
množitelskému materiálu, živým zvířatům a 
jiným vstupům pro zemědělský podnik, 
nejsou-li tyto vstupy na trhu dostupné v 
ekologické formě;
d) pokud jsou nezbytné k zajištění přístupu 
ke složkám zemědělského původu, nejsou-li 
tyto složky na trhu dostupné v ekologické 
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formě;
e) pokud jsou nezbytné k řešení zvláštních 
problémů týkajících se řízení ekologické 
živočišné produkce;
f) pokud jsou nezbytné k zajištění 
pokračující produkce tradičních potravin, 
známých alespoň po jednu generaci;
g) pokud jsou nezbytná dočasná opatření k 
tomu, aby ekologická produkce mohla 
pokračovat nebo znovu začít v případě 
katastrof;
h) pokud jsou na základě právních předpisů 
Společenství uložena omezení a povinnosti 
týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat.

Or. en

Odůvodnění

V případech, jako je ptačí chřipka nebo přírodní katastrofy, by měla existovat možnost 
udělovat ekologickým zemědělcům krátkodobé výjimky z tohoto nařízení. Hlavní zásadou by 
proto v těchto případech měla být zásada vyšší moci a nikoli postup schvalování ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 105
Čl. 16 odst. 2 písm. a)

a) pokud jsou nezbytné k tomu, aby se 
jednotky zemědělského podniku zahajující 
ekologickou produkci mohly stát 
životaschopnými, zejména v případě 
zemědělských podniků, které se nacházejí v 
oblastech v počátečních stadiích rozvoje 
ekologické produkce;

a) pokud jsou dočasná opatření nezbytná
k pokračování ekologické produkce nebo 
k jejímu opětnému zahájení v případech 
vyšší moci, zejména pokud jsou vážně 
ohroženy plodiny nebo životaschopnost 
zemědělského podniku;

Or. fr
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 106
Čl. 16 odst. 2 písm. a)

a) pokud jsou nezbytné k tomu, aby se 
jednotky zemědělského podniku zahajující 
ekologickou produkci mohly stát 
životaschopnými, zejména v případě 
zemědělských podniků, které se nacházejí v 
oblastech v počátečních stadiích rozvoje 
ekologické produkce;

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Toto ustanovení může být zneužito. Neekologické podniky, které nejsou životaschopné, nemají 
zdroje na investice do nových technologií, a totéž platí i o ekologických podnicích.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 107
Čl. 16 odst. 2 písm. b)

b) pokud jsou nezbytné k zajištění toho, aby 
mohla být ekologická produkce udržována v 
zemědělských podnicích, které čelí 
klimatickým, zeměpisným nebo 
strukturálním omezením;  

b) pokud jsou nezbytné k zajištění toho, aby 
mohla být ekologická produkce udržována v 
zemědělských podnicích, které čelí 
závažným zeměpisným nebo hospodářským
omezením, které ohrožují životaschopnost 
zemědělského podniku;

Or. fr
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Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 108
Čl. 16 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) pokud jsou na základě právních 
předpisů Společenství uložena omezení a 
povinnosti, týkající se ochrany zdraví lidí a 
zvířat;

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 109
Čl. 16 odst. 2 písm. f)

f) pokud jsou nezbytné k zajištění 
pokračující produkce tradičních potravin, 
známých alespoň po jednu generaci;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 110
Čl. 16 odst. 2 písm. g)
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g) pokud jsou nezbytná dočasná opatření k 
tomu, aby ekologická produkce mohla 
pokračovat nebo znovu začít v případě 
katastrof;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 111
Čl. 16 odst. 2 písm. h)

h) pokud jsou na základě právních předpisů 
Společenství uložena omezení a povinnosti 
týkající se ochrany zdraví lidí a zvířat.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 112
Čl. 16 odst. 2a (nový)

2a. Veškeré dočasné odchylky, uplatňované 
na základě odstavce 2, budou bezodkladně 
nahlášeny příslušným orgánům nebo 
kontrolním orgánům a orgánům 
vydávajícím osvědčení v členském státě, 
kam producent náleží.
Toto oznámení popíše jednoznačně a 
podrobně nastalou situaci, přijatá opatření, 
jejich trvání a materiály, složky a vstupy, 
které byly použity k řešení a nápravě této 
situace.
Příslušné orgány v členském státě nebo 
kontrolní orgán nebo orgány co nejdříve 
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předloží v dané věci stanovisko a 
bezodkladně o něm budou informovat 
producenta. O tomto stanovisku budou 
bezodkladně informovány orgány 
vydávající osvědčení.
Pokud budou některá opatření, která 
podnikl producent, zpochybněna, příslušné 
orgány nebo kontrolní orgány předloží 
alternativy, které by v případě nastalé 
situace považovaly za vhodnější.
Kontrola bude provedena co nejdříve 
v souladu s ustanoveními hlavy V tohoto 
nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k nadpisu článku 16 stejné autorky.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 113
Čl. 16 odst. 3

3. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 stanovit 
podmínky pro uplatňování výjimek 
uvedených v odstavci 1.

3. Komise stanoví v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 seznam událostí, 
u nichž lze uplatnit zásadu vyšší moci.

Or. en

Odůvodnění

V případech, jako je ptačí chřipka nebo přírodní katastrofy, by měla existovat možnost 
udělovat ekologickým zemědělcům krátkodobé výjimky z tohoto nařízení. Hlavní zásadou by 
proto v těchto případech měla být zásada vyšší moci a nikoli postup schvalování ve výborech.
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Pozměňovací návrh, který předložil Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 114
Čl. 17 odst. 3

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich 
odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí 
samostatně nebo ve spojení používat u 
výrobku, který je opatřen etiketou s 
označením, že obsahuje GMO, je složený z 
GMO nebo je vyprodukovaný z GMO.

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich 
odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí 
samostatně nebo ve spojení používat u 
výrobku, který je opatřen etiketou s 
označením, že obsahuje GMO, je složený z 
GMO nebo je vyprodukovaný z GMO nebo 
s použitím GMO.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu souladu s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 16 rámcového nařízení 
1829/2003 by mělo být zřetelně rozlišováno mezi definicemi pojmů „vyprodukovaný z GMO“ 
a „vyprodukovaný s použitím GMO“ .

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 115
Čl. 17 odst. 3

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich 
odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí 
samostatně nebo ve spojení používat u 
výrobku, který je opatřen etiketou s 
označením, že obsahuje GMO, je složený z 
GMO nebo je vyprodukovaný z GMO.  

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich 
odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí 
samostatně nebo ve spojení používat u 
výrobku, který obsahuje GMO, je složený z 
GMO nebo je vyprodukovaný z GMO.

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba přísnějších omezení, aby se zabránilo svévolnému klamání spotřebitelů tím, že na 
etiketě nebudou uváděny veškeré informace o produktu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 116
Článek 21

Zvláštní požadavky na označování Zvláštní požadavky na označování pro 
zemědělské podniky, které zahajují 

ekologické zemědělství 
Je přísně zakázáno, aby používaly označení 
„ekologické zemědělství“. Mohou používat 
pouze označení „v přechodu na ekologické 
zemědělství“.
Označení „v přechodu na ekologické 
zemědělství“ mohou používat pouze po 
druhém roce přechodu na základě 
stanoviska příslušných orgánů nebo 
kontrolních orgánů.

Komise  stanoví  v souladu  s postupem  
uvedeným  v čl. 31  odst. 2  zvláštní  
požadavky na označování,  použitelné  na  
ekologická  krmiva  a  produkty  pocházející  
ze  zemědělských podniků v přechodném 
období.  

Komise  stanoví  v souladu  s postupem  
uvedeným  v čl. 31  odst. 2  zvláštní  
ustanovení, jiná než ustanovení stanovená 
v předchozím odstavci, na označování,  
použitelné  na  ekologická  krmiva  a  
produkty pocházející  ze  zemědělských 
podniků v přechodném období. 

Or. fr

Odůvodnění

Základní ustanovení o označování produktů z podniků v přechodu k ekologickému zemědělství  
nemohou spadat do postupů schvalování ve výborech, s výjimkou případů specifických 
ustanovení, která by proto měla být uvedena v tomto nařízení. Čl. 5 odst. 5  písm. b) nařízení 
(EHS) 2092/91 odkazuje na lhůtu nejméně 12 měsíců před sklizní.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 117
Čl. 24 odst. 3 pododstavec 3

Za vydání osvědčení nebo uznání značky 
shody jsou vybírány přiměřené poplatky.

Poplatky za vydání osvědčení nebo uznání 
značky shody budou pokrývat náklady na 
kontroly a vydání osvědčení nebo značky 
shody.
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Or. pl

Odůvodnění

Upřesnění toho, co mají poplatky obsahovat, zabrání jejich nadměrnému nárůstu.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 118
Čl. 27 odst. 3 písm. a)

a) byl produkt vyprodukován v souladu s 
normami produkce, které jsou rovnocenné 
normám vztahujícím se na ekologickou 
produkci ve Společenství, nebo v souladu s 
mezinárodně uznanými normami 
stanovenými v pokynech Codex 
Alimentarius;

a) byl produkt vyprodukován v souladu s 
normami produkce, které jsou rovnocenné 
normám vztahujícím se na ekologickou 
produkci ve Společenství, nebo v souladu s 
mezinárodně uznanými normami 
stanovenými Základními normami pro 
ekologickou produkci IFOAM 
(Mezinárodní federace hnutí ekologického 
zemědělství);

Or. en

Odůvodnění

Základní normy IFOAM se zakládají na mezinárodních normách ISO pro činnost orgánů, 
které vydávají osvědčení, a jsou dodatečně rozvinuty, aby odrážely konkrétní okolnosti 
vydávání osvědčení pro ekologickou produkci a zpracování.

Základní normy a kritéria akreditace IFOAM jsou všeobecně uznávané jako mezinárodní 
pokyny, na nichž je možné stavět vnitrostátní normy a kontrolní systémy; a navíc na ně 
odkazují tvůrci norem a zákonů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 119
Čl. 27 odst. 3 písm. b)

b) byl hospodářský subjekt podroben 
kontrolním opatřením, která jsou 
rovnocenná opatřením kontrolního systému 
Společenství, nebo která jsou v souladu

(b) byl hospodářský subjekt podroben 
kontrolním opatřením, která jsou 
rovnocenná opatřením kontrolního systému 
Společenství, nebo která jsou v souladu
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s pokyny Codex Alimentarius; s pokyny Základních norem pro 
ekologickou produkci IFOAM;

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k čl. 27 odst. 3 písm. a) stejných autorů.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 120
Čl. 27 odst. 4 pododstavec 1

4. Komise uzná v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 třetí země, jejichž 
normy produkce a kontrolní opatření jsou 
rovnocenné používaným ve Společenství, 
nebo které jsou v souladu s mezinárodně 
uznanými normami stanovenými v pokynech 
Codex Alimentarius a sestaví seznam těchto 
zemí. 

4. Komise uzná v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 třetí země, jejichž 
normy produkce a kontrolní opatření jsou 
rovnocenné používaným ve Společenství, 
nebo které jsou v souladu s mezinárodně 
uznanými normami stanovenými 
Základními normami pro ekologickou 
produkci IFOAM, a sestaví seznam těchto 
zemí. 

Or. en

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u pozměňovacího návrhu k čl. 27 odst. 3 písm. a) stejných autorů.

Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 121
Čl. 27 odst. 5 pododstavec 3

Při zkoumání žádostí o uznání Komise 
požádá kontrolní subjekt o poskytnutí všech 
nezbytných informací. Komise může také 
pověřit odborníky úkolem na místě prověřit 
pravidla produkce a kontrolní činnosti 
vykonávané dotyčným kontrolním 

Při zkoumání žádostí o uznání Komise 
požádá kontrolní subjekt o poskytnutí všech 
nezbytných informací. Komise pověří
odborníky úkolem na místě prověřit pravidla 
produkce a kontrolní činnosti vykonávané 
dotyčným kontrolním subjektem v třetí 
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subjektem v třetí zemi. zemi.

(Bude-li tato změna přijata, měl by být 
rovněž změněn příslušný článek v návrhu 
nařízení Rady, kterým se mění nařízení 
(EHS) č. 2092/91.)

Or. fr

Odůvodnění

Posouzení na místě pravidel produkce a kontrolní činnosti, vykonávané kontrolním subjektem, 
by se mělo provádět ve třetí zemi, pro níž Komise přijala žádost o uznání. Je to součást 
nezbytného procesu upevňování důvěry spotřebitelů v odvětví ekologické produkce jak 
v Evropské unii, tak i u dovážených produktů.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 122
Čl. 28 odst. 1a (nový)

Členské státy mohou s ohledem na pravidla 
stanovená v článcích  9 a 10 uchovat nebo 
zavést přísnější pravidla pro zvířata a 
produkty živočišného původu pod 
podmínkou, že tyto předpisy budou 
v souladu s právem Společenství a nebrání 
volnému pohybu zvířat a produktů 
živočišného původu, které jsou v souladu 
s těmito právními předpisy, ani je 
neomezují.

Or. en

Odůvodnění

Současná rozmanitost zavedených praxí ohledně ekologické produkce zemědělských zvířat 
mezi členskými státy vyžaduje, aby mohly členské státy uplatňovat více omezující pravidla pro 
zemědělská zvířata a produkty živočišného původu vyrobené na jejich území;

Navíc se zdá rozumné, aby se zásada minimálních standardů, kterou Komise stanovila ve 
svém akčním plánu pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat (2006/2046(INI)), 
vztahovala i na dobré životní podmínky zvířat v ekologické produkci.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 123
Článek 31

Řídící výbor pro ekologickou produkci Regulační výbor pro ekologickou produkci

1. Komisi bude nápomocen Řídící výbor pro 
ekologickou produkci (dále jen „výbor“).

1. Komisi bude nápomocen Regulační výbor 
pro ekologickou produkci (dále jen 
„výbor“).

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 
1999/468/ES se stanoví na tři měsíce.
4. Výbor přijme svůj jednací řád. 4. Výbor přijme svůj jednací řád v souladu 

s článkem 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tento návrh nařízení obsahuje málo harmonizačních norem, opatření, 
která mají být přijata v rámci projednávání ve výborech, by měla spadat do kompetence 
regulačního výboru, čímž se do rozhodovacího procesu zapojí členské státy, a nikoli řídícího 
výboru.

Narozdíl od článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES nestanoví článek 5 žádné lhůty. Odstavec 3 by 
proto měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 124
Čl. 31 odst. 1

1. Komisi bude nápomocen Řídící výbor pro 
ekologickou produkci (dále jen „výbor“).

1. Komisi bude nápomocen Regulační výbor 
pro ekologickou produkci (dále jen 
„výbor“).
(Tato úprava se vztahuje na celý příslušný 
legislativní text; bude-li přijata, bude 
zapotřebí provést technické změny v celém 
textu.)
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Or. en

Odůvodnění

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení 
2092/91 a postupy projednávání ve výborech by se měly omezit na minimum. 

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 125
Čl. 31 odst. 1a (nový)

1a. Pokud se odkazuje na tento odstavec, 
platí přílohy I až VIII nařízení (ES) č. 
2092/91. 

Or. en

Odůvodnění

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení 
2092/91 a postupy projednávání ve výborech by se měly omezit na minimum. 

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 126
Čl. 31 odst. 2

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení 
2092/91 a postupy projednávání ve výborech by se měly omezit na minimum.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 127
Čl. 31 odst. 2a (nový)

2a. Komise oznámí Evropskému 
parlamentu jakékoli plánované změny 
nařízení prostřednictvím postupů 
projednávání ve výborech a přihlédne ke 
stanovisku parlamentu k dané věci.

Or. en

Odůvodnění

Parlament by měl být informován o všech rozhodnutích, která budou přijata v průběhu 
navrhovaného projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 128
Článek 31a (nový)

Článek 31a
1. Bude vytvořen výbor jmenovaný Komisí, 
v němž budou zástupci všech zájmových 
skupin působících na evropské úrovni. Sem 
patří COPA, IFOAM, EEB, BEUC a 
EURO-COOP.
2. S tímto výborem se Komise bude radit 
vždy, než navrhne některé změny v rámci 
postupů projednávání ve výborech. Komise 
se musí řídit doporučením výboru.
3. Komise přijme svůj jednací řád.

Or. en

Odůvodnění

Účast zástupců evropských ekologických producentů na rozhodovacích procesech může jen 
pomoci prohloubit osvědčené postupy a zkušenosti s inovativními metodami.  
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Pozměňovací návrh, který předložila Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 129
Článek 31b (nový)

Článek 31b
Odchylně od rozhodnutí č. 1999/468/ES, 
rozhodnutí Komise, přijaté v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 31 odst. 2, bude 
zrušeno, jestliže vůči němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví ve lhůtě tří 
měsíců námitky.

Or. en

Odůvodnění

Ekologické zemědělství se vyvinulo na půdě organizací občanské společnosti – za účasti 
spotřebitelů, obchodníků, řemeslníků, zemědělců a maloobchodních prodejců. Vzhledem 
k této tradici by toto nařízení mělo posilovat průhlednost a demokratické struktury. Pokud 
jsou v rámci tohoto nařízení přijímána prováděcí rozhodnutí, měl by tento postup zahrnovat i 
informování veřejnosti a Evropského parlamentu. Aby měla průhlednost skutečný dopad, měl 
by mít Parlament právo veta.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 130
Článek 32

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 a s výhradou 
platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II 
prováděcí pravidla pro uplatňování tohoto 
nařízení. Ta budou zejména zahrnovat:

Komise přijme v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 a s výhradou 
platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II 
prováděcí pravidla pro uplatňování tohoto 
nařízení.

a) prováděcí pravidla týkající se pravidel 
produkce stanovených v hlavě III, zejména 
pokud jde o zvláštní požadavky a podmínky, 
které mají dodržovat zemědělci a jiní 
producenti ekologických produktů;
b) prováděcí pravidla týkající se pravidel 
označování, stanovených v hlavě IV;
c) prováděcí pravidla týkající se 
kontrolního systému zavedeného podle 
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hlavy V, zejména pokud jde o zvláštní 
kritéria pro přenášení úkolů na soukromé 
kontrolní subjekty a kritéria pro 
schvalování těchto subjektů;
d) prováděcí pravidla týkající se pravidel 
pro dovozy z třetích zemí, stanovených v 
hlavě VI, zejména pokud jde o kritéria a 
postupy dodržované při uznávání třetích 
zemí a kontrolních subjektů podle článku 
27, včetně zveřejnění seznamu uznaných 
třetích zemí a kontrolních subjektů a pokud 
jde o osvědčení uvedené v čl. 27 odst. 3 
písm. d).

Or. en

Odůvodnění

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení (ES) č. 
2092/91 a postupy projednávání ve výborech by se měly omezit na minimum. V důsledku toho 
by měly být přílohy upraveny tak, aby odkazy v článku odpovídaly navrhovanému nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložili Jens-Peter Bonde a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 131
Článek 33

1. Nařízení (EHS) č. 2092/91 se s účinkem 
od 1. ledna 2009 zrušuje.

1. Nařízení (EHS) č. 2092/91 se s účinkem 
od 1. ledna 2009 zrušuje, s výjimkou příloh 
I až VIII.

2. Odkazy na zrušené nařízení (EHS) č. 
2092/91 jsou pokládány za odkazy na toto 
nařízení.

2. Odkazy na zrušené nařízení (EHS) č. 
2092/91 jsou pokládány za odkazy na toto 
nařízení, s výjimkou případů, kdy se jedná o 
odkazy na přílohy I až VIII.

Or. en

Odůvodnění

S cílem učinit toto nařízení co nejprůhlednější by měly být zachovány přílohy nařízení (ES) č. 
2092/91 a postupy projednávání ve výborech by se měly omezit na minimum. V důsledku toho 
by měly být přílohy upraveny tak, aby odkazy v článku odpovídaly navrhovanému nařízení.
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