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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Závazek EU k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je zakotven v článku 208 Lisabonské 
smlouvy. V tomto článku EU přislíbila, že ve všech politikách, které mohou mít dopad na 
rozvojové země, bude zohledňovat rozvojové cíle a bránit rozporům mezi těmito politikami. 
Prioritními oblastmi rozvojové spolupráce EU je potravinové zabezpečení a udržitelné 
zemědělství. Příslušný politický rámec EU1 (2010) zdůrazňuje význam soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje pro celosvětové potravinové zabezpečení a vyčleňuje společnou 
zemědělskou politiku (SZP) EU. 

Ačkoli se podařilo zmírnit nesoudržnost SZP s rozvojovými cíli, zejména poté, co byly 
postupně ukončeny vývozní subvence, problémy s nesoudržností přetrvávají. Negativní 
dopady na rozvoj jsou mimo jiné způsobeny opatřeními SZP na podporu trhu, která mají 
regulovat a podporovat trh v EU a jež současně narušují obchod a poškozují zemědělské trhy 
v rozvojových zemích. 

Tímto pozměňujícím nařízením se mění soubor platných nařízení, jež jsou součástí SZP, 
mimo jiné nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty a vytváří se jednotná evropská společná organizace zemědělských 
trhů. Mezi opatření patří i veřejná intervence a podpora soukromého skladování, výjimečná 
opatření v případě narušení trhu včetně vývozních náhrad, obchodní normy atd. Návrh 
Evropské komise se většiny znění nařízení o společné organizaci zemědělských trhů 
nedotýká. Z analýzy nového legislativního návrhu provedené z hlediska soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje vyplývá, že závazek vůči této soudržnosti stále není explicitní a že 
zkušenosti získané během minulých krizí na trhu způsobených nadprodukcí a postupy 
připomínajícími dumping nebyly dosud v dostatečné míře zohledněny.

Například v odvětví mléka v EU nadprodukce zjevně způsobila krize, na něž SZP reagovala 
opatřením záchranné sítě a poskytla podporu pro skladování sušeného mléka. Tato dotace 
byla doplněna zvýšenými vývozy sušeného mléka do západní Afriky. Cena mléka z EU byla 
v Burkině Faso třikrát nižší než cena místního mléka. Tyto reakce tudíž nebyly v souladu 
s rozvojovými cíli, zejména cílem udržitelného rozvoje č. 2, neboť zničily místní trhy a 
ohrozily živobytí drobných producentů. 

Navrhovatelka navrhuje změnit nařízení a přijmout větší závazek k soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje s cílem řešit přebytek nabídky na evropských trzích a zabránit krizím:  
– větší závazek k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, Agendě 2030 a Pařížské dohodě;
– řešení přebytku nabídky pomocí režimu dobrovolného snížení objemu, jenž bude 

aktivován v případě vážného narušení trhu;
– předjímání krizí v odvětví mléka a jejich předcházení rozšířením monitorovací úlohy 

evropského střediska pro sledování trhu s mlékem a za pomoci krizového mechanismu 
aktivovaného v případě zjištění nerovnováhy. 

1 Evropská komise, Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Rámec politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při 
řešení problémů při zabezpečování potravin. COM(2010)127 final. Brusel, EK, 31. března 2010.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby 
zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, 
článek 114, čl. 118 první pododstavec a 
článek 349 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, 
článek 114, čl. 118 první pododstavec a 
články 349 a 208 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 
2017 nazvané „Budoucnost potravinářství 
a zemědělství“ uvádí problémy, cíle 
a směry společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří 
mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, 
aby se podpořila modernizace 
a udržitelnost, včetně hospodářské, 
sociální, environmentální a klimatické 
udržitelnosti zemědělských, lesnických a 
venkovských oblastí, a aby se pomohlo 
snížit administrativní zátěž spojenou s 
právními předpisy Unie pro příjemce.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 
2017 nazvané „Budoucnost potravinářství 
a zemědělství“ uvádí problémy, cíle 
a směry společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří 
mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, 
aby se v souladu s Agendou pro udržitelný 
rozvoj 2030 a Pařížskou dohodou 
podpořila modernizace a udržitelnost, 
včetně hospodářské, sociální, 
environmentální a klimatické udržitelnosti 
zemědělských, lesnických a venkovských 
oblastí, aby se produkovaly zdravé 
potraviny a aby se pomohlo snížit 
administrativní zátěž spojenou s právními 
předpisy Unie pro příjemce. Sdělení také 
zdůrazňuje globální rozměr SZP a uvádí, 
že Unie je odhodlána posílit soudržnost 
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politik ve prospěch udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V zájmu řešení globálního 
rozměru a důsledků SZP by měla být 
zajištěna soudržnost a kontinuita s 
ostatními vnějšími politikami a nástroji 
Unie, zejména v oblasti rozvojové 
spolupráce a obchodu. Závazek Unie 
k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 
vyžaduje zohlednění rozvojových cílů a 
zásad při navrhování zemědělských 
politik, zejména ve snaze zajistit, aby byly 
v souladu s cíli udržitelného rozvoje a s 
Pařížskou dohodou.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k tomu, že SZP musí 
zdokonalit svou reakci na výzvy a 
příležitosti, které se objevují na úrovni 
Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, 
regionální, místní i na úrovni 
zemědělských podniků, je nutné 
zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její 
plnění cílů Unie a výrazně snížit 
administrativní zátěž. V SZP založené na 
dodání výsledků („model provádění“) by 
Unie měla stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější 
subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní 
podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu 
s cílem maximalizovat příspěvek k cílům 

(2) Vzhledem k tomu, že SZP musí 
zdokonalit svou reakci na výzvy a 
příležitosti, které se objevují na úrovni 
Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, 
regionální, místní i na úrovni 
zemědělských podniků, je nutné 
zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její 
plnění cílů Unie a výrazně snížit 
administrativní zátěž. V SZP založené na 
dodání výsledků („model provádění“) by 
Unie měla stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat, a o dopady 
jejich počínání na rozvojové země. Díky 
silnější subsidiaritě je možné lépe zohlednit 
místní podmínky a potřeby a uzpůsobit 
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Unie. podporu s cílem maximalizovat příspěvek 
k cílům Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (2a) V souladu s článkem 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) je 
provádění SZP soudržné s cíli rozvojové 
spolupráce, včetně mimo jiné Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030. V souladu s touto 
soudržností politik by opatření přijatá na 
základě tohoto nařízení neměla ohrozit 
schopnost produkce potravin ani 
dlouhodobé potravinové zabezpečení v 
rozvojových zemích, zejména v nejméně 
rozvinutých zemích, ani splnění závazků 
Unie týkajících se zmírňování změny 
klimatu podle Pařížské dohody.

Odůvodnění

Podle článku 208 Smlouvy o fungování EU musí všechny politiky EU, které by mohly mít vliv 
na rozvojové země, přihlížet k cílům v oblasti rozvoje. Mezi hlavní cíle rozvojové spolupráce 
EU patří usnadnění rozvoje zemědělství rozvojových zemí a podpora celosvětového 
zabezpečení potravin. SZP ovlivňuje zejména obchod se zemědělskými produkty. Zásada 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje vyžaduje, aby byly monitorovány důsledky pro místní 
zemědělské trhy a místní producenty v rozvojových zemích a aby se jim pokud možno 
zabránilo.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Příloha II nařízení (EU) 
č. 1308/2013 stanoví některé definice, 
které se týkají odvětví spadajících do 
oblasti působnosti uvedeného nařízení. 

(4) Příloha II nařízení (EU) 
č. 1308/2013 stanoví některé definice, 
které se týkají odvětví spadajících do 
oblasti působnosti uvedeného nařízení. 
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Definice týkající se odvětví cukru, které 
jsou stanoveny v části II oddíle B uvedené 
přílohy, by měly být zrušeny, protože již 
nejsou použitelné. Aby se s ohledem na 
nové vědecké poznatky nebo vývoj na trhu 
aktualizovaly definice týkající se jiných 
odvětví uvedené ve zmíněné příloze, měla 
by být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie za 
účelem změny těchto definic. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě. V důsledku toho by 
mělo být zrušeno individuální zmocnění 
přenesené na Komisi v části II oddíle A 
bodě 4 uvedené přílohy za účelem změny 
definice inulinového sirupu.

Definice týkající se odvětví cukru, které 
jsou stanoveny v části II oddíle B uvedené 
přílohy, by měly být zrušeny, protože již 
nejsou použitelné. Aby se s ohledem na 
nové vědecké poznatky nebo vývoj na trhu 
aktualizovaly definice týkající se jiných 
odvětví uvedené ve zmíněné příloze, měla 
by být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie za 
účelem změny těchto definic. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni a s partnery v třetích 
zemích. Při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 
V důsledku toho by mělo být zrušeno 
individuální zmocnění přenesené na 
Komisi v části II oddíle A bodě 4 uvedené 
přílohy za účelem změny definice 
inulinového sirupu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Partnerům z rozvojových zemí je 
třeba pomoci rovněž při vytváření systému 
zeměpisných označení a značek kvality. 
Tato označení a značky by poté měly být v 
EU a jejích členských státech také 
uznávány.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zásadním krokem v tomto postupu (15) Zásadním krokem v tomto postupu 
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je posouzení prováděné příslušnými orgány 
členských států. Členské státy mají 
znalosti, odborné zkušenosti a přístup 
k údajům a skutečnostem, a tím pádem 
nejlepší předpoklady pro to, aby ověřily, 
zda jsou informace uvedené v žádosti 
správné a pravdivé. Členské státy by proto 
měly zaručit, aby výsledek uvedeného 
posouzení, který se věrně zaznamená 
v jednotném dokumentu shrnujícím 
podstatné prvky specifikace produktu, byl 
spolehlivý a přesný. S ohledem na zásadu 
subsidiarity by Komise měla následně 
žádosti zkontrolovat, aby bylo zajištěno, že 
neobsahují zjevné chyby a že je 
zohledněno právo Unie a zájmy 
zúčastněných stran mimo členský stát 
žádosti.

je posouzení prováděné příslušnými orgány 
členských států. Členské státy mají 
znalosti, odborné zkušenosti a přístup 
k údajům a skutečnostem, a tím pádem 
nejlepší předpoklady pro to, aby ověřily, 
zda jsou informace uvedené v žádosti 
správné a pravdivé. Členské státy by proto 
měly zaručit, aby výsledek uvedeného 
posouzení, který se věrně zaznamená 
v jednotném dokumentu shrnujícím 
podstatné prvky specifikace produktu, byl 
spolehlivý a přesný. S ohledem na zásadu 
subsidiarity by Komise měla následně 
žádosti zkontrolovat, aby bylo zajištěno, že 
neobsahují zjevné chyby a že je 
zohledněno právo Unie a zájmy 
zúčastněných stran mimo členský stát 
žádosti a mimo Unii.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pokud jde o vývozní úvěry, 
programy záruk a pojištění vývozních 
úvěrů, státní obchodní podniky vyvážející 
zemědělské produkty a mezinárodní 
potravinovou pomoc, členské státy mohou 
přijmout vnitrostátní opatření splňující 
požadavky právních předpisů Unie. 
Vzhledem k tomu, že Unie a její členské 
státy jsou členy WTO, tato vnitrostátní 
opatření by měla být rovněž v souladu 
s pravidly stanovenými v uvedeném 
ministerském rozhodnutí WTO ze dne 19. 
prosince 2015 podle práva Unie 
a mezinárodního práva.

(27) Pokud jde o vývozní úvěry, 
programy záruk a pojištění vývozních 
úvěrů, státní obchodní podniky vyvážející 
zemědělské produkty a mezinárodní 
potravinovou pomoc, členské státy mohou 
přijmout vnitrostátní opatření splňující 
požadavky právních předpisů Unie, včetně 
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 
podle článku 208 SFEU a Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030. Vzhledem k tomu, 
že Unie a její členské státy jsou členy 
WTO, tato vnitrostátní opatření by měla 
být rovněž v souladu s pravidly 
stanovenými v uvedeném ministerském 
rozhodnutí WTO ze dne 19. prosince 2015 
podle práva Unie a mezinárodního práva. V 
tomto ohledu má být vždy zachována 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje a je 
třeba zajistit, aby opatření nebyla na úkor 
rozvojových zemí, kde by narušovala 
podmínky hospodářské soutěže.
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Odůvodnění

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje vyžaduje zohlednění cílů rozvojové spolupráce v těch 
politikách, které by mohly mít vliv na rozvojové země. Zemědělská politika EU má vnější 
účinky – ovlivňuje zejména obchod se zemědělskými produkty. Státní obchodní podniky 
vyvážející zemědělské produkty a mezinárodní potravinová pomoc mají přímý dopad na 
mezinárodní tržní podmínky. Proto musí být zváženy důsledky těchto změn pro zemědělské 
trhy rozvojových zemí.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V části I se vkládá nový článek 2a, 
který zní:

Článek 2a
Soudržnost politik ve prospěch rozvoje
V souladu s článkem 208 SFEU je při 
provádění tohoto nařízení nutno přihlížet 
k cílům rozvojové spolupráce EU, včetně 
cílů dohodnutých v rámci Organizace 
spojených národů a jiných mezinárodních 
organizací. Opatření přijatá na základě 
tohoto nařízení nesmí ohrozit schopnost 
produkce potravin a dlouhodobé 
potravinové zabezpečení rozvojových 
zemí, zejména nejméně rozvinutých zemí.
Veřejná intervence a soukromé 
skladování nesmí mít negativní dopad na 
rozvojové země a musí být v souladu se 
zásadami soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje. Proto následný prodej produktů, 
které byly ovlivněny veřejnou intervencí a 
soukromým skladováním, nemá mít 
negativní dopad na trhy v rozvojových 
zemích.

Odůvodnění

Podle článku 208 Smlouvy o fungování EU musí všechny politiky, které by mohly mít vliv na 
rozvojové země, přihlížet k cílům rozvojové politiky EU. Mezi hlavní cíle rozvojové 
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spolupráce EU patří usnadnění rozvoje zemědělství rozvojových zemí a podpora 
celosvětového zabezpečení potravin. Zemědělská politika EU má vnější účinky – ovlivňuje 
zejména obchod se zemědělskými produkty. Podle zásady soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje by měly být monitorovány možné negativní důsledky pro místní zemědělské trhy a 
místní producenty v rozvojových zemích a mělo by se jim pokud možno zabránit.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 7a

Dobrovolné snižování množství
Bude zavedena možnost dobrovolného 
snížení množství. Toto snížení je možné, 
pokud Komise rozhodne, že v určitém 
odvětví (ze seznamu v čl. 1 odst. 2 nařízení 
1308/2013) dochází k vážnému narušení 
trhu. Producenti tedy mohou během 
určitého období, které Komise stanoví, 
dobrovolně snížit svou produkci ve 
srovnání se stejným obdobím předchozího 
roku.
Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci s cílem stanovit:
– maximální množství/objem 
dodávek
– období snížení produkce
– výši náhrady producentům za 
snížení množství
– výši sankcí pro producenty, kteří 
během tohoto období svou produkci zvýší.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
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Čl. 16 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

3b) V článku 16 se odstavec 1 se 
nahrazuje tímto:

1. Nakládání s produkty nakoupenými 
v rámci veřejné intervence probíhá tak, 
aby:

1. Nakládání s produkty nakoupenými 
v rámci veřejné intervence probíhá tak, 
aby:

a) nedocházelo k narušení trhu; a) nedocházelo k narušení trhu Unie 
ani trhů třetích zemí;

b) byl zajištěn rovný přístup ke zboží 
a rovné zacházení s kupujícími a

b) byl zajištěn rovný přístup ke zboží 
a rovné zacházení s kupujícími;

c) aby bylo v souladu se závazky 
vyplývajícími z mezinárodních dohod 
uzavřených v souladu se Smlouvou o 
fungování EU.

c) byly dodrženy závazky vyplývající 
z mezinárodních dohod uzavřených v 
souladu se Smlouvou o fungování EU a

ca) byl zajištěn soulad se soudržností 
politik ve prospěch rozvoje podle článku 
208 SFEU.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Doplňují se další ustanovení, aby se zajistilo, že nakládání s produkty z veřejné intervence 
bude v souladu s článkem 208 SFEU, který vyžaduje soudržnost politik ve prospěch rozvoje – 
e). Konkrétně nesmí odstranění produktů narušit trhy třetích zemí ani trh Unie – a). S 
produkty se nesmí nakládat tak, že budou za cenu nižší, než je cena v rámci veřejné intervence 
– ať už se jedná o pevnou cenu podle čl. 15 odst. 1 písm. a), nebo maximální cenu podle čl. 15 
odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Kapitola VII a – čl. 205 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a) V části III se vkládá nová kapitola 
VIIa, která zní:

Kapitola VIIa
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Článek 205a
Monitorování soudržnosti politik v oblasti 
rozvoje
1. V souladu s článkem 208 SFEU se 
pravidelně provádí nezávislé posouzení 
dopadu SZP na potravinové režimy a na 
dlouhodobé zabezpečování potravin 
v rozvojových zemích. V rámci tohoto 
monitorování se věnuje zvláštní pozornost 
dopadu obchodních toků zemědělsko-
potravinářských produktů mezi Unií a 
rozvojovými zeměmi na
i) výrobu, zpracování a distribuci 
potravin v nejméně rozvinutých zemích;
ii) místní drobné producenty 
a zemědělkyně;
iii) produkty považované rozvojovými 
zeměmi za citlivé;
iv) produkty pocházející z odvětví, ve 
kterých byly poskytnuty platby v rámci 
SZP vázané na produkci a v nichž byla 
zavedena opatření SZP pro řešení krizí.
2. V rámci hodnocení budou 
posouzeny údaje středisek Unie pro 
sledování trhu, případové studie, zprávy o 
cílech udržitelného rozvoje a důkazy 
poskytnuté partnerskými zeměmi a 
dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami, jako jsou organizace občanské 
společnosti. Za tímto účelem se odvětvová 
a zeměpisná oblast působnosti středisek 
pro sledování trhu Unie rozšíří na 
produkty považované partnerskými 
zeměmi za citlivé a na nejméně rozvinuté 
země. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci, aby stanovila 
rozsah a postup posouzení.
3. Pokud údaje z monitorování 
naznačují riziko nežádoucích vlivů na 
zemědělsko-potravinářskou výrobu a 
zpracování nebo na zabezpečení potravin 
v rozvojové zemi, vydá Evropská komise 
včasné varování, které povede ke 
konzultaci mezi Unií a dotčenými 
zemědělskými komunitami, jakož i 
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vládami partnerských zemí, aby se 
dohodly na dalších opatřeních. Pro 
dotčené strany jsou k dispozici sociální 
ochranná opatření.
4. Pokud nebude vydáno včasné 
varování, ale dojde k nežádoucím 
účinkům, může dotčená strana podat 
stížnost. Stížnosti se podávají stálému 
zpravodaji Evropského parlamentu pro 
soudržnost politik ve prospěch rozvoje a 
vyřizují je úředníci pro slyšení v Evropské 
komisi. Důkazy mohou být předloženy 
dotčenými skupinami i jinými 
zúčastněnými stranami.
5. Komise předloží Radě 
a Evropskému parlamentu každoročně 
zprávu o výsledcích posouzení, 
obdržených údajích a politické reakci 
Unie.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 225 – odst. 1 – písm. a až d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27) V článku 225 se zrušují písmena a) 
až d).

27) V článku 225 se zrušují písmena a), 
c) a d).

Odůvodnění

Trh s mlékem vyžaduje i nadále monitorování a požadavky na podávání zpráv v tomto odvětví 
by neměly být vypuštěny.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 225 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh
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27a) V čl. 225 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:

b) do 30. června 2014 a také do 
31. prosince 2018 zprávu o vývoji situace 
na trhu v odvětví mléka a mléčných 
výrobků, se zaměřením zejména na 
provádění článků 148 až 151, čl. 152 odst. 
3 a čl. 157 odst. 3, hodnotící především 
dopady na producenty mléka a produkci 
mléka ve znevýhodněných regionech v 
souvislosti s obecným cílem zachovat v 
těchto regionech produkci a zahrnující 
možné pobídky, jež by zemědělce vedly 
k uzavírání dohod o společné produkci, 
spolu s případnými vhodnými návrhy;

b) každé čtyři roky a poprvé do 
30. června 2022 zprávu o vývoji situace na 
trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, 
se zaměřením zejména na provádění článků 
148 až 151, čl. 152 odst. 3 a čl. 157 odst. 3, 
hodnotící především dopady na producenty 
mléka a produkci mléka ve 
znevýhodněných regionech v souvislosti 
s obecným cílem zachovat v těchto 
regionech produkci a zahrnující možné 
pobídky, jež by zemědělce vedly 
k uzavírání dohod o společné produkci, 
spolu s případnými vhodnými návrhy;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Trh s mlékem vyžaduje i nadále monitorování, a proto by požadavky na podávání zpráv 
v tomto odvětví měly být aktualizovány.
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