SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
325.
USNESENÍ SENÁTU
ze 13. schůze, konané dne 12. září 2013

k Úřední kontrole a zdraví zvířat v EU /senátní tisk č. N 68/09 a N 69/09/
Senát
I.

1. vítá
snahy Evropské komise o vytvoření efektivního a účinnějšího právního rámce
pro celý zemědělsko-potravinový řetězec v oblasti zdraví zvířat a úředních
kontrol za účelem posílení kvality jeho výstupů a snížení administrativní zátěže
pro jednotlivé subjekty;
2. souhlasí
s nutností koordinovaného posilování úředních kontrol za účelem eliminace
rizik, která mohou ohrožovat jak zdraví člověka, tak i zvířat, a to především
v souvislosti s nedávnými aférami v oblasti rostlinné, živočišné a potravinové
produkce;

II.
1. seznámil se důkladně
s obsahem návrhů těchto nařízení a s podrobnostmi jejich implementace;
v předložené podobě je však považuje za příliš obecné;
2. zastává názor,
že navrhovaný rozsah přenesení pravomocí na Komisi v obou nařízeních je
natolik široký, že znemožňuje posoudit dosah právní úpravy, její přínosy a
míru administrativní zátěže s ní spojené, což může představovat překročení
mezí pro vydávání aktů v přenesené působnosti stanovených v čl. 290
Smlouvy o fungování EU;
3. opakovaně proto připomíná,
že podle čl. 290 Smlouvy o fungování EU nesmějí být podstatné prvky právní
úpravy předmětem přenesení pravomocí na Komisi;

4. není přesvědčen
o vhodnosti financování úředních kontrol zavedením povinného paušálního
poplatku pro všechny provozovatele bez ohledu na to, zda je úřední kontrola
u konkrétního provozovatele prováděna či nikoliv;
5. nesouhlasí
dále s vyjmutím mikropodniků z tohoto systému povinných plateb, které
znevýhodní velké provozovny oproti těm malým, a dodává, že v některých
státech (např. v ČR) se tato výjimka bude vztahovat na většinu podniků;
6. podporuje
zavedení dalšího typu úředních kontrol nad rámec těch běžných, které by se
měly zaměřovat na úmyslné porušování pravidel a probíhat bez ohlášení;
7. považuje
v této souvislosti za nutné stanovit jednotnou minimální částku pro sankce
platné v celé EU, aby nedocházelo k případům, kdy by subjekty zemědělskopotravinového řetězce úmyslně obcházely pravidla v zemích s nižšími
sankcemi, kde by se jim to ekonomicky vyplácelo;
8. pozitivně hodnotí
záměr Komise zvýšit transparentnost zemědělsko-potravinového řetězce
i úředního
dohledu
prostřednictvím podávání
pravidelných informací
o výsledcích jednotlivých kontrol tak, aby na jejich základě mohli spotřebitelé
činit informovaná nákupní rozhodnutí;
III.
1. žádá vládu
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko,
a o dalším vývoji projednávání;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu
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ověřovatel Senátu

