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NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji situace na trhu 

s mlékem a mléčnými výrobky a provedení ustanovení balíčku předpisů týkajících se 

mléka (COM(2014)0354) (dále jen „zpráva“),  

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 

17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty 

a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 

č. 1234/20071, a zejména na čl. 225 písm. b) uvedeného nařízení, 

– s ohledem na zprávu Komise z prosince 2014 „Vyhlídky zemědělských trhů a příjmů 

v EU na období 2014–2024“,  

1. poukazuje na to, že zpráva Komise byla zveřejněna ještě před zavedením ruského 

embarga, a tudíž neodráží skutečnou situaci v odvětví mléka; 

2. zdůrazňuje, že největším problémem, s nímž se potýkají producenti mléka, je kolísavost 

cen;  

3. v této souvislosti podotýká, že nedávné ruské embargo na zemědělské produkty naléhavě 

ukázalo na nutnost posílit regulační rámec upravující případy extrémní kolísavosti trhu;  

4. konstatuje, že vývoj cen v jednotlivých členských státech zjevně není jednolitý a že ve 

zprávě mohla být věnována větší pozornost vývoji cen mléka v reálných hodnotách 

a příčinám tohoto vývoje; 

5. doporučuje, aby s cílem zabránit další nestabilitě trhu byla zachována předchozí 

rozhodnutí o kvótách na mléko a aby nebyl režim kvót na mléko v posledním roce své 

platnosti měněn;  

6. připomíná, že nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že „s cílem zajistit realistický rozvoj 

výroby a tím přiměřenou životní úroveň producentů mléka a mléčných výrobků by se 

měla posílit jejich pozice ve vyjednávání se zpracovateli; výsledkem by mělo být 

spravedlivější rozdělování přidané hodnoty v dodavatelském řetězci“;  

7. vyjadřuje politování nad tím, že ve zprávě není jasně uvedeno, zda je Komise spokojena 

s prováděním nového regulačního nástroje, a že Komise nevyčíslila, kolik nových 

organizací producentů, zúčastněných členských států či kolektivních jednání očekává; 

podotýká, že rovněž není jasné, jaký vliv budou nové nástroje mít na ceny mléka; žádá 

v této souvislosti o přesný výčet dopadů na ceny mléka a také o přesný soupis 

zúčastněných organizací producentů; 

 

                                                 
1  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.  
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8. žádá Komisi, aby do konce roku 2015 provedla posouzení dopadu kolektivních smluv na 

produkci a na ceny v jednotlivých členských státech; 

9. doporučuje, aby Komise přijala v oblasti organizací producentů, smluv a kolektivních 

jednání jednoznačné cíle;  

10. upozorňuje na to, že bez jasné revize úlohy organizací producentů a meziodvětvových 

organizací a očekávaného dopadu nového regulačního nástroje na ceny mléka není úprava 

nástroje balíčku předpisů týkajících se mléka možná; 

11. nahlíží příznivě na vytvoření střediska pro sledování trhu s mlékem, nicméně zdůrazňuje, 

že by měl existovat nástroj pro jednoznačné informování o cenách a objemech, který by 

byl užitečný pro zemědělce; domnívá se, že toto středisko by mělo Komisi pomoci 

analyzovat trh s mlékem v této nové situaci, přesněji prezentovat údaje o trhu a jeho 

trendy a varovat před riziky nerovnováhy trhu, přičemž Komise by poté přijala nezbytná 

rozhodnutí; 

12. zdůrazňuje, že toto středisko by mělo být lépe využíváno díky stanovení krizových úrovní, 

které by závisely na ukazatelích stanovených pro celou Evropskou unii, což by umožnilo 

uplatňovat mechanismy prevence a včasného varování; 

13. poznamenává, že podle Komise „členské státy neuvedly žádný výrazný vliv balíčku 

předpisů týkajících se mléka na odvětví mléka ve znevýhodněných regionech, především 

protože ustanovení byla provedena teprve nedávno […]“ a „situace a vývoj […] jsou 

poměrně různorodé a vyžadují cílený přístup“; 

14. doporučuje, aby byla v rámci dlouhodobého strategického přístupu zachována a rozvíjena 

podpora vázaná na produkci mléka a podpora související s produkcí mléka ve 

znevýhodněných regionech;  

15. doporučuje, aby byl posílen právní rámec pro oblasti s méně výhodnými podmínkami;  

16. zdůrazňuje, že po ukončení režimu kvót na mléko by měl být vyhodnocen vývoj situace 

na trhu a účinnost příslušných nástrojů; do dvou let od ukončení režimu kvót, v roce 2017, 

by měla být předložena následná zpráva.  
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