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Pozmeňujúci návrh 1
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 42 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie udeľuje odvetviu 
osobitné postavenie v súvislosti s právom 
hospodárskej súťaže;

A. keďže článok 42 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie udeľuje odvetviu 
osobitné postavenie v súvislosti s právom 
hospodárskej súťaže, pričom sa v ňom 
stanovuje, že sa vzťahuje na výrobu a 
obchod s poľnohospodárskymi výrobkami 
len v rozsahu, aký určia Parlament a 
Rada, so zreteľom na ciele spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) 
stanovené v článku 39 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 42 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie udeľuje odvetviu 
osobitné postavenie v súvislosti s právom 
hospodárskej súťaže;

A. keďže článok 42 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie udeľuje odvetviu 
osobitné postavenie v súvislosti s právom 
hospodárskej súťaže, v ktorom sa uvádza, 
že ustanovenia o pravidlách hospodárskej 
súťaže sa vzťahujú na výrobu a obchod s 
poľnohospodárskymi výrobkami len v 
rozsahu, aký určia Európsky parlament a 
Rada podľa článku 43 ods. 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Isabel Carvalhais
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 42 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie udeľuje 
odvetviu osobitné postavenie v súvislosti s 
právom hospodárskej súťaže;

A. keďže v článku 42 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, 
že pravidlá hospodárskej súťaže sa 
vzťahujú na výrobu a obchod s 
poľnohospodárskymi výrobkami len v 
rozsahu, aký určí Európsky parlament a s 
prihliadnutím na ciele stanovené pre 
spoločnú poľnohospodársku politiku v 
článku 39;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže článok 42 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie udeľuje odvetviu 
osobitné postavenie v súvislosti s právom 
hospodárskej súťaže;

A. keďže článok 42 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie udeľuje odvetviu 
osobitné postavenie v súvislosti s právom 
hospodárskej súťaže s cieľom dosiahnuť 
ciele stanovené v článku 39;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže odvetvie poľnohospodárskej 
výroby je mimoriadne zraniteľné z dôvodu 
nerovnováhy spôsobenej rozdielom v 
ekonomickej veľkosti 
poľnohospodárskych podnikov s 
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rastlinnou a so živočíšnou výrobu v 
porovnaní s ostatnými stranami v 
dodávateľskom reťazci; keďže tento 
rozdiel vedie k vážnym nevýhodám z 
hľadiska vyjednávacej sily, čo by malo 
byť zohľadnené pri uplatňovaní pravidiel 
hospodárskej súťaže zo strany Európskej 
komisie, ako aj zo strany príslušných 
vnútroštátnych orgánov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže odvetvie poľnohospodárskej 
výroby je zraniteľné z dôvodu 
nerovnováhy v potravinovom 
dodávateľskom reťazci vzhľadom na 
rozdielnu hospodársku veľkosť 
poľnohospodárov a ostatných subjektov 
reťazca. Takéto rozdiely, pokiaľ ide o 
veľkosť, vedú k rozdielom z hľadiska 
trhovej sily a mali by sa zohľadniť vždy, 
keď Európska komisia a vnútroštátne 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže 
presadzujú pravidlá hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže roztrieštenosť odvetvia 
poľnohospodárstva je v protiklade s 
vysokou mierou koncentrácie medzi 
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ostatnými prevádzkovateľmi v 
potravinovom reťazci, najmä veľkými 
maloobchodníkmi, a keďže pri 
uplatňovaní pravidiel hospodárskej 
súťaže by sa mala zohľadniť skutočnosť, 
že poľnohospodári sú z hľadiska 
ekonomickej veľkosti menší než ostatní 
prevádzkovatelia v reťazci;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže nariadenie, ktorým sa 
vytvára spoločná organizácia trhov s 
poľnohospodárskymi výrobkami, 
obsahuje určité výnimky z uplatňovania 
článku 101 ods. 1 ZFEÚ, a to buď vo 
všeobecnosti pre všetky odvetvia, alebo 
osobitne pre určité poľnohospodárske 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže článok 39 ZFEÚ stanovuje 
ako ciele SPP zabezpečenie primeranej 
životnej úrovne poľnohospodárov, najmä 
zvýšením individuálnych príjmov 
jednotlivcov pracujúcich v 
poľnohospodárstve;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže odvetvie poľnohospodárstva 
s približne 11 miliónmi 
poľnohospodárskych podnikov v EÚ 
predstavuje najmenej koncentrovanú 
úroveň v potravinovom dodávateľskom 
reťazci, zatiaľ čo koncentrácia jeho 
dodávateľov a nákupcov je naproti tomu 
silná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže poľnohospodárske ceny sú 
teraz mimoriadne nestále v dôsledku 
oslabených európskych mechanizmov pre 
riadenie trhu a poľnohospodári musia 
čeliť výrobným nákladom, ktoré sú vyššie 
než náklady ich konkurentov v tretích 
krajinách, a keďže preto existuje potreba 
posilniť organizácie výrobcov a združenia 
organizácií výrobcov a spružniť pravidlá 
hospodárskej súťaže uplatňované na 
odvetvie poľnohospodárstva v rámci 
nadchádzajúcej reformy spoločnej 
poľnohospodárskej politiky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
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Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže ATMF naliehavo vyzýva 
Európsku komisiu, aby podnikla 
konkrétne iniciatívy na odstránenie 
nejasností, ktoré v súčasnosti panujú vo 
veci obmedzenia činností, ktoré 
predstavujú pravidlá hospodárskej súťaže 
pre úlohu organizácií výrobcov, združení 
organizácií výrobcov a ďalších foriem 
spolupráce medzi výrobcami v odvetví 
poľnohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže Generálne riaditeľstvo pre 
poľnohospodárstvo má najlepšie 
predpoklady na to, aby poznalo osobitosti 
každého odvetvia, a je najlepšie vybavené, 
aby rozhodlo, či štátna pomoc, za ktorú by 
malo byť aj naďalej zodpovedné toto GR, 
a nie GR pre hospodársku súťaž, je 
primeraná a vhodná;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 14
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže špecifická povaha a 
štrukturálne črty poľnohospodárskeho 
odvetvia EÚ, ktoré tvoria najmä malé 
poľnohospodárske podniky založené na 
práci rodín, vedú k roztrieštenej výrobe a 
k nízkej schopnosti poľnohospodárov 
prispôsobiť sa trhovým zmenám a 
požiadavkám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže poľnohospodári EÚ 
naďalej trpia nedostatočnou integráciou 
do organizácií výrobcov, čím je ich 
postavenie v rámci potravinového 
dodávateľského reťazca vysoko 
zraniteľné a znižuje sa ich vyjednávacia 
sila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže skutočnosť, že potravinové 
výrobky sa rýchlo kazia a okolnosti 
výroby, ako sú nepriaznivé poveternostné 
podmienky, sú nepredvídateľné, ďalej 
oslabuje vyjednávaciu pozíciu 
poľnohospodárov voči kupujúcim;



PE644.893v01-00 10/68 AM\1194588SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ac (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže EÚ v minulom volebnom 
období prijala legislatívne návrhy 
týkajúce sa významného rozšírenia 
nekalých praktík v maloobchodnom 
dodávateľskom reťazci a významu 
hlavných trendov smerom ku konsolidácii 
v online aj offline maloobchodnom 
predaji; keďže tieto praktiky a ich 
kaskádové účinky ovplyvňujú všetkých 
výrobcov vrátane poľnohospodárov bez 
ohľadu na ich veľkosť; keďže tieto 
praktiky sú predmetom vyšetrovaní na 
úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni a sú 
uvedené vo výročnej správe Komisie EÚ z 
15. júla 2019 o politike hospodárskej 
súťaže a v príslušnom pracovnom 
dokumente útvarov Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ac (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže budúca SPP by sa mala 
zamerať na podporu malých a rodinných 
poľnohospodárskych podnikov a zároveň 
zabezpečiť, aby sa používali udržateľné 
poľnohospodárske postupy; keďže takéto 
ciele možno dosiahnuť len súdržným 
prístupom vo všetkých politikách EÚ 
vrátane politiky hospodárskej súťaže;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ac (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže spolupráca medzi 
poľnohospodármi zohráva zásadnú úlohu 
pri posilňovaní ich postavenia v 
potravinovom dodávateľskom reťazci, 
prispieva k cieľom SPP a pomáha 
poľnohospodárom reagovať na rastúce 
požiadavky spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ad (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže Európsky súdny dvor 14. 
novembra 2017 vo veci Endives rozhodol, 
že postupy spočívajúce v zosúladení 
týkajúcom sa cien alebo množstiev 
uvedených na trh alebo výmene 
strategických informácií môžu byť vyňaté 
z pôsobnosti zákazu kartelov stanoveného 
v článku 101 ods. 1 ZFEÚ, ak sú 
dohodnuté medzi členmi tej istej 
organizácie výrobcov alebo toho istého 
združenia organizácií výrobcov, ktoré boli 
uznané členským štátom, a sú striktne 
nevyhnutné na plnenie cieľa alebo cieľov 
určených dotknutej organizácii výrobcov 
alebo dotknutému združeniu organizácií 
výrobcov v súlade s právnou úpravou EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ad (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže nepredvídateľné prírodné 
katastrofy a udalosti pravdepodobne 
spôsobia, že trh s poľnohospodárskymi 
výrobkami bude ešte premenlivejší a 
vystavený kríze; v tejto súvislosti 
poukazuje na význam prístupu k 
výnimočným opatreniam, ktorých cieľom 
je zachovať stabilitu trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ae (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. 
apríla 2019 o nekalých obchodných 
praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci je dôležitým 
krokom vpred pri obnove rovnováhy 
vyjednávacej sily v rámci potravinového 
dodávateľského reťazca a v záujme jeho 
lepšieho fungovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ae (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže konkurencieschopnosť 
poľnohospodárov EÚ vo veľkej miere 
závisí od riadneho a spravodlivého 
fungovania vnútorného trhu, ako aj od 
jasného výkladu a presadzovania pravidiel 
štátnej pomoci a pravidiel politiky 
hospodárskej súťaže v prípade všetkých 
prevádzkovateľov v rámci 
agropotravinového reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Af (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Af. keďže digitálne technológie môžu 
podporiť európskych poľnohospodárov 
pri poskytovaní bezpečných, udržateľných 
a kvalitných potravín a pomôcť znížiť 
vplyv poľnohospodárstva na životné 
prostredie, zlepšiť pracovné podmienky 
poľnohospodárov a zvýšiť atraktívnosť 
vidieka, najmä pre mladšie generácie; 
keďže súkromný sektor je menej 
motivovaný investovať do poskytovania 
širokopásmového pripojenia v týchto 
oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci;

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci; 
konštatuje, že v štúdii sa zdôraznilo, že v 
týchto odvetviach je celkovo päťkrát viac 
neuznaných organizácií 
výrobcov/združení organizácií výrobcov, 
než tých, ktoré sú oficiálne uznané; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
informovanosť o výhodách organizácií 
výrobcov uznaných podľa nariadenia o 
spoločnej organizácii trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci;

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci; so 
znepokojením berie na vedomie zistenie, 
že nedostatočná podpora zo strany vlády a 
odvetvových organizácií stále zohráva 
dôležitú úlohu v súčasnom stave 
zriaďovania organizácií výrobcov a 
združení organizácií výrobcov; konštatuje, 
že je to naďalej prevládajúcejší trend v 
„novších“ členských štátoch, ktoré 
vstúpili do EÚ v roku 2004 alebo neskôr;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci;

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci; 
nabáda k zakladaniu väčšieho počtu 
organizácií výrobcov v odvetví hovädzieho 
mäsa ako spôsobu účinného rokovania 
poľnohospodárov o cenách a riešenia 
nerovnováhy síl medzi poľnohospodármi 
a závodmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci;

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci; 
poukazuje na to, že napriek sľubným 
výsledkom je pre výrobcov naďalej ťažké 
zabezpečiť dostatočný príjem;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 29
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci;

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera 
organizovanosti skupín výrobcov sa v 
jednotlivých členských štátoch líši;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 30
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci;

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom 
dodávateľskom reťazci a pri pozitívnom 
prispievaní k cieľom SPP stanovených v 
článku 39 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
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Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta štúdiu o organizáciách 
výrobcov a ich činnostiach v sektoroch 
olivového oleja, hovädzieho a teľacieho 
mäsa a plodín pestovaných na ornej pôde, 
ktorá potvrdzuje význam týchto organizácií 
a ich združení pri posilňovaní postavenia 
prvovýrobcov v potravinovom reťazci;

1. víta štúdiu z roku 2018, ktorú 
podporuje Európska komisia, o 
organizáciách výrobcov a ich činnostiach v 
sektoroch olivového oleja, hovädzieho a 
teľacieho mäsa a plodín pestovaných na 
ornej pôde, ktorá potvrdzuje význam 
týchto organizácií a ich združení pri 
posilňovaní postavenia prvovýrobcov v 
potravinovom reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. opakuje, že podpora SPP je okrem 
iného určená na zabezpečenie 
udržateľnosti poľnohospodárskych 
podnikov a podporu poľnohospodárov pri 
výrobe kvalitných potravín za primerané 
ceny; vyjadruje znepokojenie nad čoraz 
väčším rozdielom medzi výrobnou cenou a 
predajnou cenou v potravinárskom 
odvetví; vyzýva Európsku komisiu, aby 
určila a zaviedla účinné trhové opatrenia, 
ktoré znížia tento rozdiel a vytvoria medzi 
týmito cenami vyváženú a udržateľnú 
koreláciu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 33
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. žiada Európsku komisiu, aby sa 
zamerala na vytvorenie spravodlivého 
obchodného prostredia pre všetkých 
aktérov na účely podpory inovácií v EÚ, 
výberu tvorby hodnôt a kvality pre 
spotrebiteľov, a aby vypracovala 
komplexnú analýzu potreby prispôsobiť 
politiku hospodárskej súťaže EÚ 
najnovšiemu vývoju na trhu v oblasti 
maloobchodného predaja zameraného na 
spotrebiteľa vrátane koncentrácie a 
nekalých praktík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
osobitne zohľadnila skutočnosť, že, ako 
uviedol Súdny dvor Európskej únie, ciele 
SPP majú prednosť pred cieľmi politiky 
hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom 
flexibilnejšieho, jasnejšieho a 
predvídateľnejšieho uplatňovania 
pravidiel hospodárskej súťaže na 
výrobcov a organizácie výrobcov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 35
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že v roku 2018 sme boli 
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svedkami exponenciálneho nárastu 
chorôb, ako je africký mor ošípaných v 
EÚ, ktorý mal závažný vplyv na odvetvie a 
stále predstavuje riziko pre zamestnanosť; 
konštatuje, že extrémne poveternostné 
podmienky v roku 2018 mali závážny 
vplyv na úrodu a výnosy, čo spôsobilo 
ďalší tlak na výrobcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta tiež štúdiu vypracovanú pre 
Komisiu o „najlepších spôsoboch, ako 
vytvoriť organizácie výrobcov, vykonávať 
ich činnosti a podporovať ich“, ktorá 
uznáva prínos organizácií výrobcov a 
združení organizácií výrobcov k 
hospodárskemu, technickému a 
sociálnemu rozvoju svojich členov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. keďže nekalé praktiky a čoraz 
väčší konsolidačný trend vo vstupných a 
maloobchodných odvetviach 
poľnohospodárskeho a potravinového 
dodávateľského reťazca narúšajú 
hospodársku súťaž a inovácie a priamo a 
nepriamo ovplyvňujú výrobcov aj 
spotrebiteľov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta štúdiu o poľnohospodárskych 
medziodvetvových organizáciách v 
Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyjadruje veľmi vážne 
znepokojenie nad stálym poklesom ceny 
dovozu medu do EÚ, ktorá v roku 2018 
klesla takmer o 14 % v porovnaní s rokom 
2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. víta skutočnosť, že v roku 2018 sa 
EÚ a Čínska ľudová republika rozhodli 
urýchliť uzavretie dohody o vzájomnom 
uznávaní výrobkov so zemepisným 
označením, ktorá bola uzavretá v roku 
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2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Odsek 1d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. rozhodne víta stabilný nárast 
používania výrobkov s chráneným 
označením pôvodu a s chráneným 
zemepisným označením, ktorý sa zvýšil zo 
17 v roku 2016 na 36 v roku 2017 a na 80 
v roku 2018; víta rovnako záujem tretích 
krajín o tieto schémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je nevyhnutné 
objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia 
združenia výrobcov a medziodvetvové 
organizácie v nariadení (EÚ) č. 
1308/20131, najmä pokiaľ ide o politiku 
hospodárskej súťaže, a konsolidovať 
pokrok, ktorý sa dosiahol na základe 
nariadenia (EÚ) č. 2017/23932(súhrnné 
nariadenie), doplneného rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie zo 14. 
novembra 2017 (ďalej len „rozsudok vo 
veci Endives“ )3, čím sa zabezpečí väčšia 
právna istota a zlepší sa postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci;

2. domnieva sa, že v snahe poskytnúť 
väčšiu právnu istotu a zlepšiť postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci 
je nevyhnutné zvýšiť súdržnosť na jednej 
strane medzi pokrokom dosiahnutým na 
základe nariadenia (EÚ) 2017/23932 
(„súhrnné nariadenie“), ktorým sa 
stanovilo, že kolektívne činnosti 
organizácií výrobcov a ich uznaných 
združení sú potrebné na dosiahnutie 
cieľov SPP vymedzených v článku 39 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keď 
sa spoločné činnosti skutočne vykonávajú, 
a tak prispievajú k zlepšeniu 
konkurencieschopnosti poľnohospodárov, 
a v dôsledku toho sú činnosti, ako je 
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plánovanie výroby a rokovania o zmluve, 
vyňaté z článku 101 ZFEÚ, a na druhej 
strane uznaním implicitnej výnimky z 
práva hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o 
plnenie povinností udelených 
organizáciám výrobcov podľa právnych 
predpisov EÚ, ako uznal Súdny dvor 
Európskej únie vo svojom rozsudku zo 14. 
novembra 2017 (vec „Endives“)3;

_________________ _________________
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a 
i.

3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a 
i.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je nevyhnutné 
objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia 
združenia výrobcov a medziodvetvové 
organizácie v nariadení (EÚ) č. 
1308/20131, najmä pokiaľ ide o politiku 
hospodárskej súťaže, a konsolidovať 
pokrok, ktorý sa dosiahol na základe 
nariadenia (EÚ) č. 2017/23932(súhrnné 
nariadenie), doplneného rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie zo 14. 
novembra 2017 (ďalej len „rozsudok vo 
veci Endives“ )3, čím sa zabezpečí väčšia 
právna istota a zlepší sa postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci;

2. domnieva sa, že je nevyhnutné 
objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia 
organizácie výrobcov, ich združenia a 
medziodvetvové organizácie v nariadení 
(EÚ) č. 1308/20131, najmä pokiaľ ide o 
politiku hospodárskej súťaže, kritéria 
uznávania a činnosti, a konsolidovať 
pokrok, ktorý sa dosiahol na základe 
nariadenia (EÚ) č. 2017/23932 („súhrnné 
nariadenie“), doplneného rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie zo 14. 
novembra 2017 (ďalej len „rozsudok vo 
veci Endives“ )3, a žiada Komisiu, aby v 
potrebných prípadoch vydala 
usmerňujúce dokumenty pre výklad 
ustanovení práva EÚ, čím sa zabezpečí 
väčšia právna istota a zlepší sa postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci;
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_________________ _________________
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a 
i.

3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a 
i.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je nevyhnutné 
objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia 
združenia výrobcov a medziodvetvové 
organizácie v nariadení (EÚ) č. 
1308/20131, najmä pokiaľ ide o politiku 
hospodárskej súťaže, a konsolidovať 
pokrok, ktorý sa dosiahol na základe 
nariadenia (EÚ) č. 2017/23932(súhrnné 
nariadenie), doplneného rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie zo 14. 
novembra 2017 (ďalej len „rozsudok vo 
veci Endives“ )3, čím sa zabezpečí väčšia 
právna istota a zlepší sa postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci;

2. domnieva sa, že je nevyhnutné 
objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia 
združenia výrobcov a medziodvetvové 
organizácie v nariadení (EÚ) č. 
1308/20131, najmä pokiaľ ide o politiku 
hospodárskej súťaže, a konsolidovať 
pokrok, ktorý sa dosiahol na základe 
nariadenia (EÚ) č. 2017/23932 (súhrnné 
nariadenie), doplneného rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie zo 14. 
novembra 2017 (ďalej len „rozsudok vo 
veci Endives“ )3, čím sa zabezpečí väčšia 
právna istota a zlepší sa postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci; 
zdôrazňuje, že je potrebné vykonať trhové 
opatrenia, ktoré udržiavajú stály vzťah 
medzi nákupnými a skladovými cenami;

_________________ _________________
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a 
i.

3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a 
i.
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 45
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je nevyhnutné 
objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia 
združenia výrobcov a medziodvetvové 
organizácie v nariadení (EÚ) č. 
1308/20131, najmä pokiaľ ide o politiku 
hospodárskej súťaže, a konsolidovať 
pokrok, ktorý sa dosiahol na základe 
nariadenia (EÚ) č. 2017/23932(súhrnné 
nariadenie), doplneného rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie zo 14. 
novembra 2017 (ďalej len „rozsudok vo 
veci Endives“ )3, čím sa zabezpečí väčšia 
právna istota a zlepší sa postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci;

2. domnieva sa, že je nevyhnutné 
objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia 
organizácie výrobcov, ich združenia a 
medziodvetvové organizácie v nariadení 
(EÚ) č. 1308/20131, najmä pokiaľ ide o 
politiku hospodárskej súťaže, a 
konsolidovať pokrok, ktorý sa dosiahol na 
základe nariadenia (EÚ) č. 2017/23932 
(súhrnné nariadenie), doplneného 
rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie 
zo 14. novembra 2017 (ďalej len „rozsudok 
vo veci Endives“ )3, čím sa zabezpečí 
väčšia právna istota a zlepší sa postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci;

_________________ _________________
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a 
i.

3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) a 
i.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že je nevyhnutné 
objasniť ustanovenia, ktorými sa riadia 

2. domnieva sa, že v rámci budúcej 
reformy SPP je nevyhnutné objasniť a 
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združenia výrobcov a medziodvetvové 
organizácie v nariadení (EÚ) č. 
1308/20131, najmä pokiaľ ide o politiku 
hospodárskej súťaže, a konsolidovať 
pokrok, ktorý sa dosiahol na základe 
nariadenia (EÚ) č. 2017/23932(súhrnné 
nariadenie), doplneného rozsudkom 
Súdneho dvora Európskej únie zo 14. 
novembra 2017 (ďalej len „rozsudok vo 
veci Endives“ )3, čím sa zabezpečí väčšia 
právna istota a zlepší sa postavenie 
poľnohospodárov v potravinovom reťazci;

posilniť ustanovenia, ktorými sa riadia 
organizácie výrobcov, ich združenia a 
medziodvetvové organizácie v nariadení 
(EÚ) č. 1308/20131, najmä pokiaľ ide o 
politiku hospodárskej súťaže, aby sa mohlo 
stavať na pokroku, ktorý sa dosiahol na 
základe nariadenia (EÚ) č. 
2017/2393(súhrnné nariadenie)2, čím sa 
zabezpečí väčšia právna istota a zlepší sa 
postavenie poľnohospodárov v 
potravinovom reťazci;

_________________ _________________
1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. 
novembra 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence v Association des 
producteurs vendeurs d’endives ( APVE) 
a i.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta „štúdiu najlepších spôsobov 
vytvorenia organizácií výrobcov, 
vykonávania ich činností a ich podpory“, 
v ktorej sa uznáva zásadný význam 
organizácií výrobcov a združení 
organizácií výrobcov pri vytváraní 
hospodárskeho, technického alebo 
sociálneho prínosu pre ich členov, s 
nepriamymi priaznivými účinkami (vplyvy 
na hospodársku súťaž) aj na 
poľnohospodárov, ktorí nie sú členmi, 
ako aj s pozitívnymi externalitami pre 
ostatných prevádzkovateľov v 
potravinovom dodávateľskom reťazci;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. žiada, aby sa ustanovenia 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, ktoré 
umožňujú prijatie opatrení na riadenie 
dodávok syra, šunky a vína s chráneným 
označením pôvodu (CHOP) alebo 
chráneným zemepisným označením 
(CHZO) (články 150, 167 a 172), rozšírili 
tak, aby sa vzťahovali na všetky výrobky s 
CHOP alebo CHZO s cieľom rozšíriť 
možnosti zosúladenia ponuky s dopytom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že rozsah pôsobnosti 
ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 
(nariadenie o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov), ktorými sa povoľuje 
zavedenie pravidiel kontroly dodávok na 
obmedzené časové obdobie pre výrobky s 
chráneným označením pôvodu (CHOP) 
alebo chráneným zemepisným označením 
(CHZO), by sa mal rozšíriť tak, aby 
zahŕňal ďalšie výrobky označené značkou 
kvality s cieľom dosiahnuť lepšiu 
rovnováhu medzi ponukou a dopytom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na to, že Súdny dvor 
Európskej únie vo svojom rozsudku vo 
veci Endives zo 14. novembra 2017 
potvrdil, že SPP má prednosť pred 
pravidlami hospodárskej súťaže, a že 
zodpovednosti a ciele organizácií 
vymedzených v rámci SPP sú nevyhnutne 
vyňaté z uplatňovania pravidiel 
hospodárskej súťaže, a najmä z článku 
101 ZFEÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. požaduje, aby sa podľa článku 210 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 poskytla 
automatická výslovná výnimka z 
článku 101 ZFEÚ, na ktorú sa bude 
vzťahovať zásada nevyhnutnosti a 
proporcionality, čo umožní 
poľnohospodárskym medziodvetvovým 
organizáciám splniť úlohy, ktoré im boli 
udelené na základe nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013, v snahe pomôcť dosiahnuť 
ciele stanovené v článku 39 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 52
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. domnieva sa, že na získanie úspor 
z rozsahu je potrebná primeraná veľkosť 
organizácie výrobcov, a preto víta 
konsolidáciu medzi organizáciami 
výrobcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. vyzýva Európsku komisiu, aby 
konkrétne zohľadnila prednosť cieľov 
SPP pred cieľmi politiky hospodárskej 
súťaže, ako uviedol Európsky súdny dvor, 
a to prostredníctvom flexibilnejšieho, 
jasnejšieho a predvídateľnejšieho 
uplatňovania pravidiel hospodárskej 
súťaže na výrobcov a organizácie 
výrobcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
rýchlu aktiváciu ustanovení článku 222 
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nariadenia o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov s cieľom riešiť závažne 
narušenia trhu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 2d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. vyzýva Komisiu, aby z pravidiel 
štátnej pomoci vyňala daňové 
ustanovenia, ktoré sa osobitne uplatňujú 
na odvetvie poľnohospodárstva a ktoré 
členské štáty zaviedli s cieľom motivovať 
poľnohospodárov k tomu, aby zaviedli 
dobrovoľné preventívne úspory s cieľom 
lepšie zvládať nárast rizík súvisiacich so 
zmenou klímy a zdravím, ako aj 
hospodárske krízy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. vyzýva Európsku komisiu, aby 
monitorovala právne predpisy členských 
štátov týkajúce sa uznávania organizácií 
výrobcov a združení organizácií výrobcov, 
ktorými sa odstránia prekážky pri 
uznávaní, pričom sa bude zameriavať na 
znižovanie rizika príležitostí v oblasti 
správania (bez riadnych hospodárskych 
činností);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2e. vyzýva inštitúcie Európskej únie, 
aby poskytli poľnohospodárskym 
družstvám a ďalším typom organizácií 
výrobcov niektoré potrebné a jasné 
výnimky z práva hospodárskej súťaže, aby 
mohli prispieť k zlepšeniu príjmov 
poľnohospodárov a ich podielu na 
hodnotovom reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2f. žiada, aby bola organizáciám 
výrobcov a združeniam organizácií 
výrobcov nevyhnutne poskytnutá väčšia 
jasnosť, pokiaľ ide o uplatňovanie 
pravidiel hospodárskej súťaže, a to tým, že 
sa vydajú vhodné usmernenia, ktoré 
umožnia vybrať konkrétne „trhové 
podiely bezpečného prístavu“, na základe 
ktorých existujú výnimky alebo odchýlky 
od pravidiel hospodárskej súťaže; v tejto 
súvislosti by sa usmernenia, ktoré 
Komisia už uverejnila pre odvetvia 
olivového oleja, plodín pestovaných na 
ornej pôde a hovädzieho a teľacieho 
mäsa, mali rozšíriť aj na ďalšie odvetvia, 
ich rozsah by sa mal rozšíriť a mali by sa 
vylepšiť z hľadiska jasnosti aj účinnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 2g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2g. tvrdí, že Európska komisia vo 
svojom postavení orgánov presadzovania 
práva hospodárskej súťaže Európskej 
únie, ako aj vnútroštátne orgány na 
ochranu hospodárskej súťaže by mali byť 
zhovievavejší pri uplatňovaní článku 101 
ZFEÚ na dohody, postupy a koordinačné 
činnosti vykonávané organizáciami 
výrobcov, združeniami organizácií 
výrobcov, poľnohospodárskymi 
družstvami a konzorciami medzi 
výrobcami, najmä vzhľadom na základný 
cieľ dosiahnuť koncentráciu dodávky v 
súlade s článkom 39 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4 v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii a fungovaní; konštatuje, že 
táto smernica predstavuje prvý krok 
smerom k ochrane poľnohospodárov a k 
riešeniu nerovnováhy moci v 
potravinovom dodávateľskom reťazci v 
EÚ, a preto je potrebné ju ďalej 
posilňovať, aby držala krok s budúcim 
vývojom nekalých obchodných praktík;
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_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi 
v poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Sarah Wiener
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4 v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii; pripomína, že ide o smernicu 
o minimálnej harmonizácii, a preto 
členské štáty môžu uviesť ďalšie praktiky 
ako nekalé alebo stanoviť prísnejšie 
normy; vyzýva členské štáty, aby zahrnuli 
opätovný predaj so stratou ako nekalú 
obchodnú praktiku;

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Bert-Jan Ruissen
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4 v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii, pripomína však, že samotné 
riešenie nekalých obchodných praktík, aj 
keď ide o dôležitý krok smerom vpred, 
nevyrieši základnú príčinu nevyrovnanej 
vyjednávacej sily v reťazci; 

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4 v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii; zdôrazňuje, že vykonávaním 
smernice sa odstránia všetky 
nerovnováhy, ktoré môžu vzniknúť medzi 
prevádzkovateľmi bez ohľadu na ich 
veľkosť, a vytvoria sa rovnaké 
podmienky;
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_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi 
v poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 64
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. zastáva názor, že prijatie smernice 
o nekalých obchodných praktikách v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci4 je veľmi dôležitým 
krokom na podporu vyvážených vzťahov 
medzi rôznymi prevádzkovateľmi v 
potravinovom dodávateľskom reťazci a 
na zlepšenie postavenia primárneho 
odvetvia, a vyzýva Komisiu, aby pozorne 
monitorovala pokrok v jej transpozícii;

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 65
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4 v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci;  nabáda členské 
štáty, aby túto smernicu bezodkladne 
transponovali, a vyzýva Komisiu, aby 
pozorne monitorovala pokrok pri jej 
transpozícii; pripomína, že smernica 
obsahuje ustanovenie o preskúmaní po 4 
rokoch;

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4 v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci;  vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii a podporovala výmenu 
najlepších postupov medzi členskými 
štátmi;

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
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dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci4 a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii a aby o ňom informovala 
Parlament;

_________________ _________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách4v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii;

3. víta prijatie smernice o nekalých 
obchodných praktikách v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci a vyzýva Komisiu, 
aby pozorne monitorovala pokrok v jej 
transpozícii a primeranom vykonávaní;
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_________________
4 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o 
nekalých obchodných praktikách vo 
vzťahoch medzi podnikmi v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. Víta ustanovenia článku 6 ods. 2 
písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/2393 
(„súhrnné nariadenie“) zamerané na 
pomoc členským štátom pri riešení otázok 
týkajúcich sa dvojitých noriem, napríklad 
pokiaľ ide o agropotravinové výrobky; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila nariadenie 
uplatniteľné na európskej úrovni, ktoré 
by zaviedlo register všetkých výrobkov 
predávaných na európskom trhu, čo by 
poskytlo jedinečný charakter výrobkom 
uvádzaným na trh s rovnakým názvom a 
balením; registrácia by sa mala dokončiť 
prostredníctvom vlastného vyhlásenia 
hospodárskeho subjektu, ktorý prvýkrát 
uvedie výrobok na trh EÚ, a v prípade 
potravín by mala obsahovať informácie 
uvedené na etikete výrobku podľa 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011; opatrenie 
by sa malo vzťahovať aj na výrobky z 
tretích krajín predávané na jednotnom 
trhu; európski spotrebitelia tak budú mať 
nepretržitý a rýchly prístup do databázy, v 
ktorej budú uvedené vlastnosti výrobku, 
ktorý chcú získať, čím sa zabezpečí, že 
budú v plnej miere disponovať 
informáciami potrebnými pre rozhodnutie 
o kúpe a že obchodné praktiky založené 
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na dvojitých normách nebudú mať vplyv 
na hospodársku súťaž;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 70
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že vstup výrobkov 
z tretích krajín na európsky trh, ktoré 
nespĺňajú rovnaké sociálne, zdravotné, 
pracovné a environmentálne normy, 
vytvára pre európskych výrobcov nekalú 
hospodársku súťaž; vyzýva preto na 
ochranu zraniteľných odvetví a na 
systematické uplatňovanie zásad 
reciprocity a dodržiavania predpisov, 
pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky, 
a to počas budúcich aj prebiehajúcich 
obchodných rokovaní vrátane Mercosuru; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv 
obchodnej dohody s Mercosurom na 
všetky zraniteľné poľnohospodárske 
odvetvia EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje však poľutovanie nad 
tým, že rozsah pôsobnosti smernice o 
nekalých praktikách v potravinovom 
dodávateľskom reťazci sa nevzťahuje na 
všetkých dodávateľov, keďže vylučuje 
tých, ktorí nie sú MSP, a rovnako 
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vyjadruje poľutovanie nad tým, že predaj 
so stratou nie je na zozname praktík, ktoré 
sú na úrovni EÚ zakázané;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že súčasný model 
výroby rýchlo zvyšuje mieru koncentrácie 
potravinového dodávateľského reťazca v 
agropotravinárskom odvetví a posilňuje 
priemyselný potravinársky a 
poľnohospodársky model na úkor 
záujmov spoločnosti a environmentálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že smernica o 
nekalých obchodných praktikách v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci je vítaným prvým 
krokom pri zabezpečovaní spravodlivosti 
medzi prevádzkovateľmi v reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Irène Tolleret
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Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. žiada, aby sa posilnila úloha 
medziodvetvových organizácií v snahe 
podporiť vyváženejšie vzťahy v 
potravinovom reťazci, a podporuje 
rozšírenie doložky o rozdelení hodnôt tak, 
aby sa vzťahovala na všetkých 
prevádzkovateľov a nielen na prvého 
nákupcu, v súlade s návrhom správy 
Výboru Európskeho parlamentu pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o 
novej spoločnej organizácii trhu s 
poľnohospodárskymi výrobkami v rámci 
budúcej reformy SPP;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. víta úspech opatrení na riadenie 
ponuky zavedených pre kvalitný syr a 
šunku na žiadosť organizácií výrobcov, 
medziodvetvových organizácií a skupín 
hospodárskych subjektov uvedených v 
nariadení č. 1151/2012 v nadväznosti na 
reformu SPP z roku 2013, a žiada, aby sa 
opatrenie rozšírilo tak, aby sa vzťahovalo 
na všetky výrobky s chráneným 
označením pôvodu alebo s chráneným 
zemepisným označením, a to v súlade s 
návrhom správy Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
prijatým v apríli 2019 o novej spoločnej 
organizácii trhu s poľnohospodárskymi 
výrobkami;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 76
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu 
nákupných združení na hospodárske 
fungovanie poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca;

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu 
nákupných združení na hospodárske 
fungovanie poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca; v 
tejto súvislosti zastáva názor, že rýchla 
koncentrácia maloobchodného sektora na 
vnútroštátnej úrovni a združenia 
vytvárané medzi veľkými 
maloobchodníkmi na európskej a 
medzinárodnej úrovni by mohli vyvolať 
obavy v súvislosti s možnými strategickými 
zoskupeniami, zníženou hospodárskou 
súťažou a obmedzeným priestorom pre 
investície a inovácie v potravinovom 
dodávateľskom reťazci;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu 
nákupných združení na hospodárske 
fungovanie poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca;

4. uznáva prípadnú úlohu, ktorú 
môžu nákupné združenia zohrávať pri 
vytváraní hospodárskej efektívnosti v 
poľnohospodárskom a potravinovom 
dodávateľskom reťazci; zdôrazňuje však, 
že súčasný nedostatok informácií 
neumožňuje hodnotenie hospodárskych 
účinkov takýchto nákupných združení na 
fungovanie dodávateľského reťazca; 
vyzýva Komisiu, aby vypracovala hĺbkovú 
analýzu rozsahu a vplyvu nákupných 
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združení na hospodárske fungovanie 
poľnohospodárskeho a potravinového 
dodávateľského reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu 
nákupných združení na hospodárske 
fungovanie poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca;

4. vyzýva Komisiu, aby začala 
hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu 
nákupných združení na hospodárske 
fungovanie poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca, a 
najmä ich možného vplyvu na výrobcov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 79
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu 
nákupných združení na hospodárske 
fungovanie poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca;

4. vyzýva Komisiu, aby začala 
hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu 
nákupných združení na hospodárske 
fungovanie poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca, 
najmä pokiaľ ide o pestovateľov, 
chovateľov hospodárskych zvierat a MSP;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 80
Sarah Wiener
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
hĺbkovú analýzu rozsahu a vplyvu 
nákupných združení na hospodárske 
fungovanie poľnohospodárskeho a 
potravinového dodávateľského reťazca;

4. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
vo svojej hĺbkovej analýze rozsahu a 
vplyvu nákupných združení na 
hospodárske fungovanie 
poľnohospodárskeho a potravinového 
dodávateľského reťazca s osobitným 
prihliadnutím na účinky na malých 
dodávateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že politika 
hospodárskej súťaže je o dobrých 
podmienkach pre spotrebiteľov, a dobré 
podmienky pre spotrebiteľov súvisia s 
inováciami, kvalitou, rozmanitosťou a 
cenou. Zdá sa však, že presadzovanie 
práva hospodárskej súťaže sa sústreďuje 
len na ceny a nie je schopné zaoberať sa 
novými sprostredkovateľmi (online a 
offline platformami) a ich dvojakou 
úlohou a vplyvom ich postupov na 
inovácie, kvalitu a rozmanitosť; ostatné 
odvetvia, ako je maloobchodný predaj 
potravín (offline platformy 
supermarketov), v prípade ktorých sa zdá, 
že v nich neexistuje dominantné 
postavenie, skutočne už roky čelia 
konfliktu dvojakej úlohy a podobným 
praktikám, ktoré sa používajú v absolútnej 
beztrestnosti; vyzýva Komisiu, aby 
prehodnotila politiku hospodárskej súťaže 
a identifikovala súčasné nedostatky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sarah Wiener
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje znepokojenie nad 
neudržateľným tlakom na znižovanie cien 
poľnohospodárskych výrobkov 
vyplývajúcim z nadmerného silného 
postavenia spracovateľov alebo 
kupujúcichv na nižších úrovniach 
poľnohospodárskych dodávateľských 
reťazcov; nabáda Komisiu, aby 
prehodnotila svoj prístup pri posudzovaní 
zneužívania dominantného postavenia na 
trhu s cieľom zahrnúť prípady s 
neudržateľným tlakom na znižovanie cien 
poľnohospodárskych výrobkov, a to bez 
ohľadu na to, či majú za následok vyššie 
spotrebiteľské ceny; domnieva sa, že je v 
širšom záujme spotrebiteľov, aby 
podporovali spravodlivé príjmy pre 
poľnohospodárov tým, že sa zabezpečí ich 
spravodlivý podiel na hodnote v rámci 
potravinového dodávateľského reťazca, 
aby sa zabezpečilo hospodársky, ako aj 
environmentálne udržateľné 
poľnohospodárske odvetvie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že organizáciám 
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výrobcov a združeniam organizácií 
výrobcov je potrebné poskytnúť väčšiu 
jasnosť, pokiaľ ide o uplatňovanie 
pravidiel hospodárskej súťaže, s 
primeranými usmerneniami k povoleným 
výnimkám a odchýlkam od pravidiel 
hospodárskej súťaže, a v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby rozšírila rozsah 
pôsobnosti usmernení uverejnených pre 
olivový olej, plodiny pestované na ornej 
pôde a hovädzie mäso určené na ďalšie 
odvetvia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
špecifický charakter poľnohospodárstva a 
jeho dlhé výrobné cykly ho nemožno 
porovnávať so žiadnou inou činnosťou, 
pokiaľ ide o pružnosť ponuky, a preto sa 
logika trhu nemôže uplatňovať na 
poľnohospodárske odvetvie rovnakým 
spôsobom ako na iné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. žiada Komisiu, aby zabezpečila 
dialóg so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami o fungovaní 
poľnohospodárskeho a potravinového 
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dodávateľského reťazca a aby 
prispôsobila politiku hospodárskej súťaže 
EÚ podľa najnovšieho vývoja v 
obchodnom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam posilnenia 
celého agropotravinového reťazca „z 
farmy na vidličku“, najmä pokiaľ ide o 
kontroly dovozu zvierat a výrobkov z 
tretích krajín;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 87
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. víta uverejnenie nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore 
spravodlivosti a transparentnosti pre 
komerčných používateľov online 
sprostredkovateľských služieb a začatie 
formálneho antitrustového vyšetrovania 
Európskou komisiou s cieľom posúdiť, či 
skutočnosť, že Amazon používa citlivé 
údaje od nezávislých maloobchodníkov, 
ktorí predávajú na jeho trhovisku 
(marketplace), je v rozpore s pravidlami 
hospodárskej súťaže EÚ; konštatuje, že 
Amazon má ako platforma dvojakú 
úlohu: i) na svojom webovom sídle 
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predáva výrobky ako maloobchodník; a ii) 
poskytuje trhovisko (marketplace), na 
ktorom môžu nezávislí predajcovia 
predávať výrobky priamo spotrebiteľom; 
zdôrazňuje, že príklad tejto údajnej 
dvojakej úlohy znie povedome každému 
dodávateľovi, vrátane dodávateľov 
agropotravinových výrobkov, ktorý 
obchoduje v rámci európskych platforiem 
supermarketov, ale čo je horšie, offline 
supermarkety majú kontrolu nad cenami 
vlastných značiek, ako aj nad cenami 
tretích strán; zdôrazňuje, že vertikálna 
integrácia a rozdielne (diskriminačné) 
zaobchádzanie vo svete offline 
supermarketov môže narušiť hospodársku 
súťaž na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sarah Wiener
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. domnieva sa, že pri dohadovaní 
cien v zmluvách medzi výrobcami a 
maloobchodníkmi/spracovateľmi sa 
musia v plnej miere zohľadniť výrobné 
náklady, a ceny by mali taktiež zabezpečiť 
spravodlivú odmenu poľnohospodárom; 
zdôrazňuje potrebu väčšej 
transparentnosti trhu s cieľom prispieť k 
spravodlivejšiemu prenosu cien v rámci 
dodávateľského reťazca; vyzýva Komisiu, 
aby zlepšila údaje strediska pre 
monitorovanie trhu týkajúce sa objemov, 
cien a marží, najmä v ekologickom 
odvetví; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
ukazovatele pre výrobné náklady a marže, 
ktoré by fungovali ako referenčné 
hodnoty v zmluvách, ktoré lepšie 
zohľadňujú náklady na výrobu a odmeny; 
žiada, aby Komisia zabezpečila jasné 
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usmernenia pre rozdelenie hodnôt v rámci 
dodávateľského reťazca s cieľom 
umožniť prenos cien na úrovne, ktoré sú 
spravodlivé pre spotrebiteľov a výrobcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že potraviny by sa 
nemali považovať za komoditu, ktorej 
hodnota sa väčšinou určuje na základe 
trhovej cenovej špekulácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. vyzýva Komisiu, aby venovala 
osobitnú pozornosť tejto dvojakej úlohe v 
offline prostredí (platformy 
supermarketov) v takej miere, v akej to 
urobila v online prostredí, keďže v 
súvislosti so suverenitou offline 
supermarketov vznikajú obavy, že by 
mohli podnikať kroky, ktoré budú slúžiť 
ich vlastným záujmom, a nie nevyhnutne 
záujmom zákazníkov; suverenita offline 
supermarketov môže najmä umožniť 
zámerné poškodenie hodnoty značky, 
obmedzovať výber výrobkov, prehliadať 
nižšiu kvalitu ich vlastných značiek, 
obmedziť porovnateľnosti cien, inovácie a 
umožňovať manipulácie cien s cieľom 
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narušiť cenovú štruktúru podľa 
jednotlivých kategórií vo vlastný 
prospech; zdôrazňuje, že Komisia a 
orgány na ochranu hospodárskej súťaže 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
zabezpečovaní toho, aby takéto situácie 
nevznikali; berie na vedomie, že 
ekonómovia v posledných rokoch neustále 
zdôrazňujú existenciu prahu rizika alebo 
bodu zlomu, pri prekročení ktorých sa 
môžu súčasné pozitívne účinky, ktoré 
majú trhové podiely vlastných značiek 
offline supermarketov v jednotlivých 
kategóriách výrobkov na 
konkurencieschopnosť 
agropotravinárskeho systému EÚ, 
spotrebiteľov a celú spoločnosť zmeniť 
na negatívne účinky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že globalizácia 
potravinového dodávateľského reťazca 
neprospieva prvovýrobcom; poukazuje na 
to, že obchodné dohody, ako napríklad 
obchodná dohoda EÚ – Mercosur, budú 
ďalej oslabovať poľnohospodárske 
odvetvie EÚ a vystavovať ho konkurencii, 
ktorá vo všeobecnosti nie je v súlade so 
sociálnymi a environmentálnymi 
normami a normami EÚ v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat a má závažné 
dôsledky pre rovnaké podmienky výrobcov 
z EÚ a vyvoláva aj obavy spotrebiteľov v 
celej EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení; 
opätovne potvrdzuje svoj názor, že 
Komisia by mala vydať všeobecné 
usmernenia s cieľom objasniť, za akých 
podmienok sa môže súkromný sektor 
spojiť a dohodnúť sa na kolektívnom 
zvýšení udržateľnosti v odvetví bez 
porušenia práva hospodárskej súťaže; 
domnieva sa, že takéto usmernenia majú 
osobitný význam pre odvetvie 
poľnohospodárstva vzhľadom na 
environmentálne výzvy, ktorým musí 
čeliť, a požiadavky udržateľnosti, ktoré 
musí spĺňať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby výrobcom a vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej 
súťaže objasnila podmienky, za ktorých 
možno udržateľné dohody vyňať z práva 



AM\1194588SK.docx 51/68 PE644.893v01-00

SK

horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

hospodárskej súťaže, čím sa uzná prínos 
dohôd o udržateľnosti k zlepšeniu výroby 
a zároveň pre spoločnosť ako celok a 
spotrebiteľov, poľnohospodársku povahu 
príslušných výrobkov, a potreba, aby 
prvovýrobcovia dostali spravodlivú 
kompenzáciu za dodatočné náklady, ktoré 
v dôsledku týchto udržateľných dohôd, 
ktoré plnia nad rámec svojich povinností, 
vynakladajú; konkrétne v rámci reformy 
SPP a súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sarah Wiener
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch a že politika 
hospodárskej súťaže by mala lepšie 
zohľadniť hodnotu verejného statku pri 
stanovovaní cien potravín; žiada, aby 
politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže 
zohľadňovala širšie záujmy spotrebiteľov 
a nielen faktor ceny; vyzýva Komisiu, aby 
objasnila podmienky, za ktorých možno 
trvalo udržateľné dohody vyňať z práva 
hospodárskej súťaže, konkrétne v rámci 
súčasného preskúmania horizontálnych 
nariadení o skupinových výnimkách a 
súvisiacich usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Mairead McGuinness
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. konštatuje, že dopyt verejnosti po 
udržateľnejších potravinových systémoch 
nezodpovedá kapacite potravinového 
dodávateľského reťazca poskytovať 
poľnohospodárom udržateľné 
ceny/príjmy, čo je problém, ktorý je 
potrebné riešiť v stratégii z „farmy na 
vidličku“; vyzýva Komisiu, aby objasnila 
podmienky, za ktorých možno trvalo 
udržateľné dohody vyňať z práva 
hospodárskej súťaže, konkrétne v rámci 
súčasného preskúmania horizontálnych 
nariadení o skupinových výnimkách a 
súvisiacich usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po spravodlivejších a 
udržateľnejších potravinových systémoch, 
a to s prihliadnutím na obavy v sociálnej a 
environmentálnej oblasti a v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat, ako 
aj na dopyt spotrebiteľov po 
udržateľnejších potravinách, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení; žiada, 
aby sa pri výpočte cien zohľadnili aj 
faktory, ako je kvalita, inovácia a sociálny 
vplyv;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 98
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno považovať dohody medzi 
prevádzkovateľmi v tom istom odvetví za 
udržateľné, aby mohli byť preto vyňaté z 
práva hospodárskej súťaže, konkrétne v 
rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 99
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Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno horizontálne dohody 
zamerané na zlepšenie udržateľnosti 
dodávateľského reťazca vyňať z práva 
hospodárskej súťaže, konkrétne v rámci 
súčasného preskúmania horizontálnych 
nariadení o skupinových výnimkách a 
súvisiacich usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Jan Huitema

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby výrobcom a vnútroštátnym 
orgánom objasnila podmienky, za ktorých 
možno trvalo udržateľné dohody vyňať z 
práva hospodárskej súťaže, konkrétne v 
rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
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Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby objasnila podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

5. domnieva sa, že je potrebné riešiť 
dopyt verejnosti po udržateľnejších 
potravinových systémoch, a vyzýva 
Komisiu, aby definovala podmienky, za 
ktorých možno trvalo udržateľné dohody 
vyňať z práva hospodárskej súťaže, 
konkrétne v rámci súčasného preskúmania 
horizontálnych nariadení o skupinových 
výnimkách a súvisiacich usmernení;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 102
Bronis Ropė

Návrh stanoviska
Odsek 5 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

poukazuje na to, že veľké rozdiely v 
priamych platbách bránia 
poľnohospodárom prichádzať s 
udržateľnými iniciatívami v oblasti klímy 
a životného prostredia a narúšajú 
hospodársku súťaž v EÚ; pripomína 
záväzok Európskej rady  zo 7. a 8. 
februára 2013 v súvislosti s 
harmonizáciou platieb v celej EÚ;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že európski 
poľnohospodári sú povinní dodržiavať 



PE644.893v01-00 56/68 AM\1194588SK.docx

SK

výrobné opatrenia, normy, pravidlá 
vysledovateľnosti a ciele, ktoré sú 
udržateľné, a že sa žiaľ stretávajú so 
zvyšujúcou sa konkurenciou výrobkov z 
tretích krajín, ktoré tieto opatrenia, 
normy, pravidlá vysledovateľnosti alebo 
ciele nedodržiavajú; zdôrazňuje, že je 
preto úplne jasné, že všetky dohody EÚ o 
voľnom obchode s tretími krajinami sú 
nevýhodné pre európske výrobky a že by 
to malo zohľadňovať právo hospodárskej 
súťaže s cieľom bojovať proti nekalej 
hospodárskej súťaži;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 104
Sarah Wiener
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že pojem „spravodlivá 
cena“ by sa nemal chápať ako najnižšia 
možná spotrebiteľská cena, ale miesto 
toho by táto cena mala byť primeraná a 
umožňovať spravodlivé odmeňovanie 
všetkých subjektov v potravinovom 
dodávateľskom reťazci; domnieva sa, že 
zameranie sa na najnižšie možné 
spotrebiteľské ceny neberie do úvahy 
negatívne externality spojené s určitými 
druhmi výroby; zdôrazňuje, že 
spotrebitelia sa nezaujímajú len o nízke 
ceny, ale aj napríklad o kvalitu a výživovú 
hodnotu potravín, normy v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat, 
udržateľnosť životného prostredia a 
iniciatívy na boj proti antimikrobiálnej 
rezistencii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že verejné 
financovanie je nevyhnutné na 
zabezpečenie zavedenia širokopásmových 
sietí vo vidieckych a odľahlých 
oblastiach; vyzýva Komisiu, aby 
podporovala subjekty verejného sektora s 
rozhodovacími právomocami v tom, aby 
lepšie preskúmali možností verejnej 
podpory na základe „usmernení pre 
širokopásmové siete“ s cieľom urýchliť a 
uľahčiť zavádzanie širokopásmovej 
infraštruktúry a zabezpečiť, aby vidiecke 
oblasti nezostali opomenuté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva na prechod od súčasného 
priemyselného a na vývoz zameraného 
agropotravinárskeho systému, ktorého 
prvovýrobcovia sú vystavení geopolitickým 
udalostiam, ktoré sú mimo ich kontroly, 
na systém uprednostňujúci miestnu 
výrobu kvalitných rastlinných potravín, 
krátke dodávateľské reťazce a vysoké 
normy v oblasti dobrých životných 
podmienok zvierat s cieľom prispieť k 
environmentálnym a klimatickým cieľom 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 107
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že rovnaké podmienky 
pre európskych poľnohospodárov 
oslabuje nekalá hospodárska súťaž v 
prípade bezcolného dovozu výrobkov 
vyrobených za nižších regulačných 
noriem, pokiaľ ide o dobré životné 
podmienky zvierat a environmentálne a 
sociálne normy, a vyzýva Komisiu, aby v 
obchodných rokovaniach nepristúpila na 
bezcolnú dovoznú kvótu, ktorá by oslabila 
rovnaké podmienky pre európskych 
poľnohospodárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že stratégia „z farmy 
na vidličku“ a právo EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže musia uznať dôležitý 
prínos prvovýrobcov pri dodávaní 
kvalitných potravín a poskytovaní 
verejných statkov pre spoločnosť, za čo 
nie sú v súčasnosti dostatočne 
odmeňovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Sarah Wiener
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. pripomína, že došlo k významnej 
horizontálnej a vertikálnej 
reštrukturalizácii, ktorá viedla k ďalšej 
konsolidácii v už koncentrovaných 
odvetviach osív, agrochemikálií, hnojív, 
genetiky zvierat a poľnohospodárskych 
strojov, ako aj v rámci spracovania 
a maloobchodu; vyzýva Komisiu, aby pri 
posudzovaní fúzií v týchto odvetviach 
zvážila vplyvy nad rámec spotrebiteľských 
cien; zdôrazňuje, že záujmy 
poľnohospodárov, občanov a životného 
prostredia EÚ budú chránené vtedy, keď 
sa na úrovni poľnohospodárskych 
podnikov komplexne a celostne posúdi 
vplyv fúzií a nadobudnutí medzi 
dodávateľmi poľnohospodárskych 
vstupov vrátane výrobcov prípravkov na 
ochranu rastlín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
každé zvýšenie dodávok z tretích krajín 
hlavným európskym maloobchodníkom s 
cieľom overiť, či sa tieto dodávky 
neuskutočňujú na účel destabilizácie 
cenových politík zavedených európskymi 
výrobcami, najmä v kontexte organizácií 
výrobcov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 111
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. uznáva úlohu medziodvetvových 
organizácií v reťazci, ktoré slúžia ako 
platforma pre dialóg, výskum a vývoj, 
najlepšie postupy a transparentnosť trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. konštatuje, že stratégia „z farmy 
na vidličku“ musí zohľadňovať vplyv 
zmeny klímy na fungovanie a 
udržateľnosť potravinového 
dodávateľského reťazca a na potravinovú 
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozširujúci sa počet obchodných dohôd s 
tretími krajinami, ktoré nedodržiavajú 
normy EÚ, núti Komisiu neustále 
preskúmavať maximálne hladiny rezíduí 
v dovážaných výrobkoch tak, aby boli v 
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súlade s normami tretích krajín, namiesto 
toho, aby dovoz príslušných výrobkov 
blokovala;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa v rámci GR AGRI zachovali všetky 
právomoci týkajúce sa štátnej pomoci 
použitej na podporu rozvoja odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a vidieckych oblastí, čím by sa zabezpečili 
odborné znalosti potrebné na riešenie 
osobitnej povahy týchto odvetví a plnej 
súdržnosti a v súlade so SPP.

6. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa v rámci GR AGRI zachovali všetky 
právomoci týkajúce sa uplatňovania 
článkov 209 a 210 nariadenia (EÚ) č. 
1308/2013 a štátnej pomoci použitej na 
podporu rozvoja odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a vidieckych oblastí, čím by sa zabezpečili 
odborné znalosti potrebné na riešenie 
osobitnej povahy týchto odvetví a plnej 
súdržnosti s cieľmi a podporou 
poskytovanou v rámci SPP a v súlade s 
ňou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa v rámci GR AGRI zachovali všetky 
právomoci týkajúce sa štátnej pomoci 
použitej na podporu rozvoja odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a vidieckych oblastí, čím by sa zabezpečili 
odborné znalosti potrebné na riešenie 
osobitnej povahy týchto odvetví a plnej 

6. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa v rámci GR AGRI zachovali všetky 
právomoci týkajúce sa štátnej pomoci 
použitej na podporu rozvoja odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
a vidieckych oblastí s cieľom odborne 
koordinovať všetky záležitosti v tejto 
oblasti, najmä v spojitosti s SPP, čo je 



PE644.893v01-00 62/68 AM\1194588SK.docx

SK

súdržnosti a v súlade so SPP. nevyhnutné vzhľadom na osobitnú 
povahu týchto odvetví a potrebu plnej 
súdržnosti a súladu s SPP;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 116
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Odsek 6 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

je znepokojený kumulatívnym vplyvom 
dohôd o voľnom obchode na 
agropotravinárske odvetvie EÚ; v tejto 
súvislosti si kladie otázku, či dohody o 
voľnom obchode ponechávajú 
agropotravinárskych výrobcov z EÚ v 
konkurenčnej nevýhode vzhľadom na 
rozdiely vo výrobných normách v tretích 
krajinách, a tým aj na rozdiely v cenách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Odsek 6 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

konštatuje, že európsky ekologický 
dohovor musí zabezpečiť politickú 
súdržnosť medzi poľnohospodárstvom, 
opatreniami v oblasti klímy, životným 
prostredím a obchodnou politikou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Clara Aguilera
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Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
vykonávanie článku 209 nariadenia (EÚ) 
č. 1308/2013 o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov, konkrétne pokiaľ ide o 
výnimky z pravidiel hospodárskej súťaže 
udelených určitým dohodám a postupom 
poľnohospodárov v združeniach, s cieľom 
poskytnúť dotknutým subjektom väčšiu 
jasnosť a právnu istotu pri vykonávaní 
tohto článku a poskytnúť Komisii väčšiu 
flexibilitu pri jeho vykonávaní;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 119
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. víta návrh programu pre jednotný 
trh, konkrétnejšie opatrenia týkajúce sa 
potravinového reťazca podporované v 
rámci navrhovaného programu, ako sú 
veterinárne a fytosanitárne opatrenia 
zamerané na riešenie krízových situácií v 
oblasti zdravia zvierat a rastlín; naliehavo 
vyzýva Radu a Parlament, aby urýchlene 
uzatvorili rokovania a prijali nariadenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje význam včasných 
záverov týkajúcich sa dvoch návrhov 
prechodných nariadení, ktoré predložila 
Komisia, aby sa zabránilo oneskoreniam a 
komplikáciám, ktoré by mohli viesť k 
nestabilite trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. víta prebiehajúcu kontrolu 
vhodnosti balíka modernizácie štátnej 
pomoci z roku 2012, konkrétnejšie 
prebiehajúcu revíziu nariadenia o 
skupinových výnimkách v 
poľnohospodárstve (ABER) a usmernení 
Európskej únie o štátnej pomoci v odvetví 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva (GL), ktoré sa prestanú 
uplatňovať 31. decembra 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 6d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. víta dokončenie revízie nariadenia 
o pomoci de minimis v odvetví 
poľnohospodárstva; poukazuje na to, že 
zvýšenie maximálnej výšky pomoci na 
jeden podnik a vnútroštátneho stropu v 
kombinácii s uplatňovaním odvetvového 
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stropu pomôže poľnohospodárskym 
podnikom vyrovnať sa s klimatickými 
problémami a zároveň zabráni 
akýmkoľvek narušeniam trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Návrh stanoviska
Odsek 6e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. považuje za nevyhnutné, aby 
Komisia pokračovala v podrobnom 
monitorovaní trhu EÚ s pesticídmi, 
osivami a znakmi a aby tiež monitorovala 
vplyv digitalizácie na odvetvie 
poľnohospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Odsek 6f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. víta uverejnenie správy Komisie o 
uplatňovaní pravidiel hospodárskej 
súťaže v odvetví poľnohospodárstva; 
konštatuje, že značná časť porušení práva 
hospodárskej súťaže v odvetví 
poľnohospodárstva pochádza od 
spracovateľov poľnohospodárskych 
výrobkov, pričom väčšina sťažností 
pochádza od poľnohospodárov; žiada, aby 
Komisia vykonávala účinný dohľad nad 
spoločnosťami pôsobiacimi na trhu 
spracovania potravín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 6g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6g. opakuje výzvu, aby Komisia 
poskytla objasnenie rozsahu pôsobnosti 
všeobecnej poľnohospodárskej výnimky z 
práva hospodárskej súťaže uvedenej v 
článku 209 nariadenia o spoločnej 
organizácii trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 6h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6h. upozorňuje na rastúci počet 
protestov poľnohospodárov 
organizovaných v dôsledku obáv z vplyvu 
zavedenia prísnejších environmentálnych 
noriem a noriem v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat na úrovni 
EÚ v spojení s navrhovanými škrtmi v 
rozpočte SPP; konštatuje, že vplyv 
obchodných dohôd na odvetvie 
poľnohospodárstva je tiež príčinou obáv 
týchto poľnohospodárov, a vyzýva 
Komisiu, aby čo najskôr predložila svoju 
najnovšiu správu o kumulatívnom vplyve 
prebiehajúcich a budúcich obchodných 
dohôd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
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Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 6i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zriadila stálu informačnú platformu na 
úrovni EÚ pre nástroje riadenia rizík s 
cieľom pomôcť poľnohospodárom 
vyrovnať sa s neistotou, pokiaľ ide o 
klímu, volatilitu trhu a iné riziká, v rámci 
ktorej si zainteresované strany budú môcť 
vymieňať najlepšie postupy, ako to 
oznámila vo svojom oznámení o 
budúcnosti potravín a poľnohospodárstva 
z novembra 2017;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Odsek 6j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6j. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene začala vykonávať stratégiu „z 
farmy na vidličku“ zameranú na 
dosiahnutie udržateľnosti v celom 
potravinovom dodávateľskom reťazci; 
konštatuje, že takáto stratégia by si 
vyžadovala ucelený prístup zahŕňajúci 
všetky politiky EÚ; v tejto súvislosti 
poukazuje na to, že zabezpečenie 
spravodlivej hospodárskej súťaže a 
zabezpečenie rovnakých podmienok pre 
všetky podniky je nevyhnutné pre úspešnú 
podporu začínajúcich podnikov v 
potravinárskom odvetví a dosiahnutie 
hospodárskych cieľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Odsek 6k (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6k. vyzýva Komisiu, aby poskytla 
transparentnú analýzu zhrňujúcu vplyv 
všetkých rôznych foriem podpory EÚ a 
vnútroštátnej podpory v 
agropotravinárskom odvetví na riadne a 
spravodlivé fungovanie vnútorného trhu;

Or. en


