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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Záväzok EÚ týkajúci sa súdržnosti politík v záujme rozvoja je zakotvený v článku 208 
Lisabonskej zmluvy. V tomto článku sa EÚ zaväzuje, že bude zohľadňovať rozvojové ciele 
vo všetkých politikách, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové krajiny, a že zamedzí 
rozporom medzi týmito politikami. K prioritným oblastiam rozvojovej spolupráce EÚ patria 
potravinová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo. V príslušnom politickom rámci EÚ1 
(2010) sa zdôrazňuje význam súdržnosti politík v záujme rozvoja z hľadiska celosvetovej 
potravinovej bezpečnosti a osobitne sa poukazuje na spoločnú poľnohospodársku politiku 
(SPP) EÚ. 

Hoci sa podarilo zmierniť nesúlad medzi SPP a rozvojovými cieľmi, najmä odkedy sa prestali 
poskytovať vývozné dotácie, problémy spojené s nesúdržnosťou stále pretrvávajú. Negatívne 
účinky na rozvoj sú okrem iného spôsobené opatreniami SPP na podporu trhu, ktoré majú 
regulovať a posilňovať trh EÚ, ale narúšajú obchod a poškodzujú poľnohospodárske trhy 
rozvojových krajín. 

Týmto pozmeňujúcim nariadením sa mení súbor existujúcich nariadení, ktoré sú prvkami 
SPP, vrátane nariadenia č. 308/2013 o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami, ktorým sa riadi európska jednotná spoločná organizácia trhov. Medzi opatrenia 
patrí verejná intervencia a pomoc na súkromné skladovanie,  mimoriadne opatrenia v prípade 
narušenia trhu vrátane vývozných náhrad,  obchodné normy atď. V návrhu Európskej komisie 
sa väčšina nariadenia o spoločnej organizácii trhov ponecháva nezmenená. Z analýzy nového 
legislatívneho návrhu z hľadiska súdržnosti politík v záujme rozvoja vyplýva, že záväzok 
k súdržnosti politík v záujme rozvoja ešte nie je explicitný a že sa dostatočne nezohľadnili 
ponaučenia z minulých kríz na trhu vyvolaných nadprodukciou a dumpingovými praktikmi.

Napríklad v mliekarenskom sektore v EÚ nadprodukcia pravidelne spôsobovala krízy, 
na ktoré sa v rámci SPP reagovalo opatrením bezpečnostnej siete a poskytnutím pomoci 
na skladovanie sušeného mlieka. Táto subvencia spolu so zvýšeným vývozom sušeného 
mlieka do západnej Afriky spôsobila, že napríklad v Burkine Faso bolo mlieko z EÚ trikrát 
lacnejšie ako miestne mlieko. Takéto reakcie preto neboli v súlade s rozvojovými cieľmi, 
najmä s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 2, keďže ničili miestne trhy a ohrozovali 
živobytie menších výrobcov. 

Spravodajkyňa navrhuje zmeniť nariadenie tak, aby sa zaviedol prísnejší záväzok k súdržnosti 
politík v záujme rozvoja, aby sa vyriešil problém nadmernej ponuky na európskych trhoch 
a aby sa zabránilo krízam:  

- silnejší záväzok k súdržnosti politík v záujme rozvoja a k plneniu Agendy 2030 
a Parížskej dohody o zmene klímy;

- riešenie problému nadmernej ponuky prostredníctvom systému dobrovoľného 
znižovania objemu, ktorý sa uplatní v prípade vážneho narušenia trhu;

1 Európska komisia, oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Politický rámec EÚ na pomoc rozvojovým 
krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti. COM(2010)0127 final. Brusel, EK, 31. marca 2010.
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- predvídanie kríz a predchádzanie krízam v sektore mlieka rozšírením monitorovacej 
úlohy strediska EÚ pre monitorovanie trhu s mliekom a aktivovanie krízového 
mechanizmu v prípade zistenia nerovnováhy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský 
výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 114, prvý odsek článku 118 
a článok 349,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2, článok 114, prvý odsek článku 118 
a článok 349, ako aj článok 208,

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť 
potravín a poľnohospodárstva“ z 29. 
novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a 
orientačné vyhliadky budúcej spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 
2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného 
aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na 
výsledky, a tak podporiť modernizáciu a 
udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, 
environmentálnu a klimatickú udržateľnosť 
poľnohospodárskych, lesníckych a 
vidieckych oblastí a pomôcť znížiť na 
strane prijímateľov administratívnu záťaž 
súvisiacu s právnymi predpismi Únie.

(1) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov s názvom „Budúcnosť 
potravín a poľnohospodárstva“ z 29. 
novembra 2017 sa stanovujú výzvy, ciele a 
orientačné vyhliadky budúcej spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 
2020. Medzi tieto ciele patrí okrem iného 
aj potreba prehĺbiť zameranosť SPP na 
výsledky, a tak v súlade s Agendou 2030 
pre udržateľný rozvoj a Parížskou 
dohodou o zmene klímy podporiť 
modernizáciu a udržateľnosť, ako aj 
hospodársku, sociálnu, environmentálnu a 
klimatickú udržateľnosť 
poľnohospodárskych, lesníckych a 
vidieckych oblastí, produkovať zdravé 
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potraviny a pomôcť znížiť na strane 
prijímateľov administratívnu záťaž 
súvisiacu s právnymi predpismi Únie. 
V oznámení sa tiež zdôrazňuje globálny 
rozmer SPP a uvádza sa záväzok Únie 
posilniť súdržnosť politík v záujme trvalo 
udržateľného rozvoja (PCSD).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) S cieľom riešiť globálny rozmer 
a dôsledky SPP by sa mala zabezpečiť 
súdržnosť a kontinuita s ostatnými 
vonkajšími politikami a nástrojmi Únie, 
najmä v oblasti rozvojovej spolupráce 
a obchodu. Záväzok Únie k súdržnosti 
politík v záujme rozvoja si vyžaduje, 
aby sa pri koncipovaní 
poľnohospodárskych politík zohľadňovali 
rozvojové ciele a zásady, najmä aby sa 
zabezpečilo, že budú v súlade s cieľmi 
trvalo udržateľného rozvoja a Parížskou 
dohodou.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Vzhľadom na to, že SPP musí 
zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a 
príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni 
Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, 
regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, je potrebné 
zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej 
plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť 
administratívnu záťaž. V rámci SPP 
založenej na výkonnosti (tzv. model 
vykonávania) by mala Únia stanoviť 

(2) Vzhľadom na to, že SPP musí 
zintenzívniť svoje reakcie na výzvy a 
príležitosti, ktoré sa prejavujú na úrovni 
Únie, na medzinárodnej, vnútroštátnej, 
regionálnej, miestnej úrovni, ako aj úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, je potrebné 
zjednodušiť riadenie SPP a zlepšiť jej 
plnenie cieľov Únie a výrazne znížiť 
administratívnu záťaž. V rámci SPP 
založenej na výkonnosti (tzv. model 
vykonávania) by mala Únia stanoviť 
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kľúčové politické parametre, ako sú ciele 
SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo 
členské štáty by mali niesť väčšiu 
zodpovednosť za to, ako plnia stanovené 
ciele a dosahujú cieľové hodnoty. 
Posilnená subsidiarita umožňuje lepšie 
zohľadňovať miestne podmienky a 
potreby, vďaka čomu sa podpora upraví 
„na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny 
prínos k cieľom Únie.

kľúčové politické parametre, ako sú ciele 
SPP a základné požiadavky, zatiaľ čo 
členské štáty by mali niesť väčšiu 
zodpovednosť za to, ako plnia stanovené 
ciele a dosahujú cieľové hodnoty a aké 
účinky má ich konanie na rozvojové 
krajiny. Posilnená subsidiarita umožňuje 
lepšie zohľadňovať miestne podmienky a 
potreby, vďaka čomu sa podpora upraví 
„na mieru“ tak, aby sa dosiahol maximálny 
prínos k cieľom Únie.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 (2a) V súlade s článkom 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) musí 
byť vykonávanie SPP súdržné s cieľmi 
rozvojovej spolupráce vrátane, okrem 
iného, cieľov Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj. V súlade s touto 
súdržnosťou politík by opatrenia prijaté 
podľa tohto nariadenia nemali ohrozovať 
kapacitu potravinárskej výroby ani 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, obzvlášť najmenej 
rozvinutých krajín, ani dosiahnutie 
záväzkov Únie v oblasti zmiernenia zmeny 
klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody.

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ, ktoré môžu mať vplyv na rozvojové 
krajiny, zohľadňovať rozvojové ciele. Hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ sú 
uľahčenie poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a posilnenie celosvetovej 
potravinovej bezpečnosti. SPP ovplyvňuje najmä obchod s poľnohospodárskymi 
výrobkami. Princíp súdržnosti politík v záujme rozvoja si vyžaduje, aby sa monitorovali 
nepriaznivé účinky na miestne poľnohospodárske trhy a miestnych výrobcov v rozvojových 
krajinách a aby sa im, pokiaľ možno, zabránilo.

Pozmeňujúci návrh 6
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 
1308/2013 sa vymedzujú určité pojmy 
týkajúce sa sektorov, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. 
Vymedzenia týkajúce sa sektora cukru 
stanovené v oddiele B časti II uvedenej 
prílohy by sa mali vypustiť, pretože už nie 
sú uplatniteľné. S cieľom aktualizovať 
vymedzenie pojmov týkajúce sa ostatných 
sektorov uvedených v danej prílohe by sa 
na základe nových vedeckých poznatkov 
alebo vývoja na trhu mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu 
uvedených vymedzených pojmov. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočňovala 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov. Pri príprave a vypracovávaní 
delegovaných aktov by Komisia mala 
zabezpečiť súbežné, včasné a vhodné 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade. Preto by 
sa malo zrušiť individuálne splnomocnenie 
delegované na Komisiu v časti II oddiele 
bode 4 uvedenej prílohy, ktoré sa týka 
zmeny vymedzenia pojmu inulínový sirup.

(4) V prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 
1308/2013 sa vymedzujú určité pojmy 
týkajúce sa sektorov, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia. 
Vymedzenia týkajúce sa sektora cukru 
stanovené v oddiele B časti II uvedenej 
prílohy by sa mali vypustiť, pretože už nie 
sú uplatniteľné. S cieľom aktualizovať 
vymedzenie pojmov týkajúce sa ostatných 
sektorov uvedených v danej prílohe by sa 
na základe nových vedeckých poznatkov 
alebo vývoja na trhu mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu 
uvedených vymedzených pojmov. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác uskutočňovala 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov a s partnermi v tretích krajinách. 
Pri príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súbežné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade. Preto by sa malo zrušiť 
individuálne splnomocnenie delegované na 
Komisiu v časti II oddiele bode 4 uvedenej 
prílohy, ktoré sa týka zmeny vymedzenia 
pojmu inulínový sirup.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Partnerom v rozvojových 
krajinách by sa tak mala poskytnúť 
pomoc pri vývoji systému zemepisných 
označení. Tieto označenia by následne 
mali uznávať Únia aj jej členské štáty.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Posúdenie vykonané príslušnými 
orgánmi členských štátov je podstatným 
krokom v tomto postupe. Členské štáty 
disponujú poznatkami, odbornými 
znalosťami a prístupom k údajom a 
skutočnostiam, ktoré im umožňujú 
najlepšie posúdiť, či sú informácie 
poskytnuté v žiadosti správne a pravdivé. 
Preto by členské štáty mali zaručiť 
spoľahlivosť a presnosť výsledku daného 
posúdenia, ktorý sa má pravdivo 
zaznamenať v jednotnom dokumente, v 
ktorom sú zhrnuté príslušné prvky 
špecifikácie výrobku. So zreteľom na 
zásadu subsidiarity by Komisia mala 
následne posúdiť žiadosti s cieľom uistiť 
sa, že sa v nich nevyskytujú zjavné chyby a 
že sa v nich zohľadňujú právne predpisy 
Únie a záujmy zainteresovaných strán 
mimo členského štátu, ktorý danú žiadosť 
predložil.

(15) Posúdenie vykonané príslušnými 
orgánmi členských štátov je podstatným 
krokom v tomto postupe. Členské štáty 
disponujú poznatkami, odbornými 
znalosťami a prístupom k údajom a 
skutočnostiam, ktoré im umožňujú 
najlepšie posúdiť, či sú informácie 
poskytnuté v žiadosti správne a pravdivé. 
Preto by členské štáty mali zaručiť 
spoľahlivosť a presnosť výsledku daného 
posúdenia, ktorý sa má pravdivo 
zaznamenať v jednotnom dokumente, v 
ktorom sú zhrnuté príslušné prvky 
špecifikácie výrobku. So zreteľom na 
zásadu subsidiarity by Komisia mala 
následne posúdiť žiadosti s cieľom uistiť 
sa, že sa v nich nevyskytujú zjavné chyby a 
že sa v nich zohľadňujú právne predpisy 
Únie a záujmy zainteresovaných strán 
mimo členského štátu, ktorý danú žiadosť 
predložil, a mimo Únie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Členské štáty môžu prijať 
vnútroštátne opatrenia s prihliadnutím na 
právo Únie, a to pokiaľ ide o vývozné 
úvery, záruky na vývozné úvery a 
programy poistenia, štátne 
poľnohospodárske podniky zaoberajúce sa 
vývozom a medzinárodnú potravinovú 
pomoc. Vzhľadom na to, že Únia a jej 
členské štáty sú členmi WTO, dané 
vnútroštátne opatrenia by mali byť zároveň 
v súlade s pravidlami stanovenými v 
uvedenom ministerskom rozhodnutí WTO 

(27) Členské štáty môžu prijať 
vnútroštátne opatrenia s prihliadnutím na 
právo Únie vrátane súdržnosti politík 
v záujme rozvoja podľa článku 208 ZFEÚ 
a podľa Agendy 2030 pre udržateľný 
rozvoj, a to pokiaľ ide o vývozné úvery, 
záruky na vývozné úvery a programy 
poistenia, štátne poľnohospodárske 
podniky zaoberajúce sa vývozom 
a medzinárodnú potravinovú pomoc. 
Vzhľadom na to, že Únia a jej členské štáty 
sú členmi WTO, dané vnútroštátne 
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z 19. decembra 2015, a to v kontexte práva 
Únie, ako aj medzinárodného práva.

opatrenia by mali byť zároveň v súlade s 
pravidlami stanovenými v uvedenom 
ministerskom rozhodnutí WTO z 19. 
decembra 2015, a to v kontexte práva Únie, 
ako aj medzinárodného práva. Pritom 
treba vždy zachovávať súdržnosť politík 
v záujme rozvoja a zabezpečiť, aby dané 
opatrenia nemali v dôsledku narušenia 
podmienok hospodárskej súťaže 
negatívny vplyv na rozvojové krajiny.

Odôvodnenie

Súdržnosť politík v záujme rozvoja si vyžaduje zohľadnenie cieľov rozvojovej spolupráce v 
politikách, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové krajiny. Poľnohospodárska politika EÚ má 
vonkajšie účinky a ovplyvňuje najmä obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. Štátne 
obchodné podniky vyvážajúce poľnohospodárske výrobky a medzinárodná potravinová pomoc 
majú priamy dosah na podmienky medzinárodného trhu. Preto treba vziať do úvahy vplyvy 
týchto zmien na rozvojové poľnohospodárske trhy.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) V časti I sa vkladá tento článok 2a:
Článok 2a
Súdržnosť politík v záujme rozvoja
V súlade s článkom 208 ZFEÚ sa pri 
vykonávaní tohto nariadenia zohľadňujú 
ciele rozvojovej spolupráce EÚ vrátane 
cieľov dohodnutých v rámci Organizácie 
Spojených národov a ďalších 
medzinárodných organizácií. Opatrenia 
prijímané podľa tohto nariadenia nesmú 
ohroziť kapacitu výroby potravín 
a dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, predovšetkým 
najmenej rozvinutých krajín.
Verejná intervencia a súkromné 
skladovanie nesmú mať negatívny vplyv 
na rozvojové krajiny a musia byť v súlade 
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so zásadami PCD. Neskorší predaj 
výrobkov, ktoré boli ovplyvnené verejnou 
intervenciou a súkromným skladovaním, 
preto nesmie mať negatívny vplyv na trhy 
v rozvojových krajinách.

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ sa musia vo všetkých politikách, ktoré môžu ovplyvniť rozvojové 
krajiny, zohľadniť rozvojové ciele. Hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ sú uľahčenie 
poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a posilnenie celosvetovej potravinovej 
bezpečnosti. Poľnohospodárska politika EÚ má vonkajšie účinky a ovplyvňuje najmä obchod 
s poľnohospodárskymi výrobkami. V rámci zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja sa 
vyžaduje aby sa zohľadnili a monitorovali možné následky na miestne poľnohospodárske trhy 
a miestnych výrobcov v rozvojových krajinách a aby sa im podľa možnosti predišlo.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vkladá sa tento článok:
Článok 7a
Dobrovoľné zníženie množstiev
Zavádza sa možnosť dobrovoľného 
zníženia množstiev. Tento zásah je možný, 
ak Komisia rozhodne, že v odvetví 
dochádza k vážnemu narušeniu trhu 
(zo zoznamu v článku 1 ods. 2 nariadenia 
1308/2013). Výrobcovia potom môžu 
počas obdobia, ktoré stanoví Komisia, 
dobrovoľne znížiť objem výroby oproti 
rovnakému obdobiu predchádzajúceho 
roka.
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty s cieľom stanoviť:
– maximálny objem/maximálne 
množstvo dodávky
– trvanie zníženej produkcie
– úroveň kompenzácie pre výrobcov, 
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ktorí znížia množstvo
– úroveň sankcie pre výrobcov, ktorí 
v danom období svoju produkciu zvýšia

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 16 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

(3b) V článku 16 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. S výrobkami nakúpenými v rámci 
verejnej intervencie sa nakladá takým 
spôsobom, aby:

1. S výrobkami nakúpenými v rámci 
verejnej intervencie sa nakladá takým 
spôsobom, aby:

(a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu 
trhu;

a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu 
trhu Únie alebo trhov tretích krajín;

(b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a 
rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a

b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a 
rovnaké zaobchádzanie s nákupcami;

(c) bol v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd 
uzavretých v súlade so ZFEÚ.

c) bol v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd 
uzavretých v súlade so ZFEÚ a
ca) bol v súlade so súdržnosťou politík 
v záujme rozvoja podľa článku 208 
ZFEÚ.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Odôvodnenie

Dopĺňajú sa ďalšie ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby sa nakladanie s výrobkami z 
verejnej intervencie vykonávalo v súlade s článkom 208 ZFEÚ, čo si vyžaduje súdržnosť 
politík v záujme rozvoja (e)). Konkrétne nesmie nakladanie s výrobkami narúšať trhy tretích 
krajín ani trh Únie (a)). Napokon, výrobky sa nesmú predať za cenu, ktorá je nižšia než 
príslušná cena vo verejnej intervencii, či už ide o pevnú cenu podľa článku 15 ods. 1 písm. a) 
alebo maximálnu cenu podľa článku 15 ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 26 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Kapitola VIIa – článok 205 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) V časti III sa vkladá táto kapitola 
VIIa:
Kapitola VIIa
Článok 205a
Monitorovanie súdržnosti politík v záujme 
rozvoja
1. V súlade s článkom 208 ZFEÚ je 
vplyv SPP na potravinové systémy a 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť v 
rozvojových krajinách predmetom 
pravidelných a nezávislých posúdení. V 
rámci tohto monitorovania sa osobitná 
pozornosť venuje vplyvu 
agropotravinárskych obchodných tokov 
medzi Úniou a rozvojovými krajinami na:
i) výrobu, spracovanie a distribúciu 
potravín v najmenej rozvinutých 
krajinách;
ii) miestnych drobných 
poľnohospodárov výrobcov a ženy 
poľnohospodárky;
iii) výrobky, ktoré sa v rozvojových 
krajinách považujú za citlivé;
iv) výrobky z odvetví, v ktorých boli 
poskytnuté viazané platby v rámci SPP a 
zavedené opatrenia krízového riadenia 
SPP.
2. V rámci posúdenia sa preskúmajú 
údaje zo stredísk pre monitorovanie trhu 
Únie, prípadové štúdie, podávanie správ o 
cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, ako 
aj dôkazy, ktoré poskytli partnerské 
krajiny a iné relevantné zainteresované 
strany, napríklad organizácie občianskej 
spoločnosti. Na tento účel sa odvetvová a 
zemepisná pôsobnosť stredísk pre 
monitorovanie trhu Únie rozšíri na 
výrobky, ktoré partnerské krajiny 
považujú za citlivé, a na najmenej 
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rozvinuté krajiny. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty, 
ktorými vymedzí rozsah a postup 
posudzovania.
3. Ak z monitorovaných údajov 
vyplýva riziko nepriaznivého vplyvu na 
výrobu a spracovanie 
agropotravinárskych výrobkov alebo 
potravinovú bezpečnosť rozvojovej 
krajiny, Európska komisia vydá včasné 
varovanie, ktoré podnieti konzultácie 
medzi Úniou a postihnutými 
poľnohospodárskymi komunitami, ako aj 
vládami partnerských krajín s cieľom 
dohodnúť sa na opatreniach. Postihnuté 
strany majú k dispozícii sociálne 
ochranné opatrenie.
4. Ak sa včasné varovanie nevydá, 
ale k nepriaznivému vplyvu došlo, 
postihnutá strana môže podať sťažnosť. 
Sťažnosti musia byť doručené stálemu 
spravodajcovi Európskeho parlamentu 
pre súdržnosť politík v záujme rozvoja a 
vybavujú ich úradníci pre vypočutie v 
Európskej komisii. Postihnuté skupiny a 
iné zainteresované strany môžu predložiť 
dôkazy.
5. Komisia predloží Rade a 
Európskemu parlamentu výročnú správu 
o výsledkoch posúdenia, doručených 
dôkazoch a politickej reakcii Únie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225 – odsek 1 – písmená a až d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V článku 225 sa vypúšťajú písmená 
a) až d);

(27) V článku 225 sa vypúšťajú písmená 
a), c) a d);
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Odôvodnenie

Trh s mliekom si naďalej vyžaduje monitorovanie a požiadavky týkajúce sa podávania správ v 
tejto časti by sa nemali vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(27a) V článku 225 sa písmeno b) 
nahrádza takto:

b) do 30. júna 2014 a taktiež do 31. 
decembra 2018 o vývoji situácie na trhu s 
mliekom a mliečnymi výrobkami, a najmä 
o realizácii článkov 148 až 151, článku 152 
ods. 3 a článku 157 ods. 3 v ktorej 
predovšetkým posúdi účinok na výrobcov 
mlieka a na výrobu mlieka v 
znevýhodnených regiónoch v súvislosti so 
všeobecným cieľom udržania výroby v 
týchto regiónoch, a ktorá sa bude sa 
zaoberať možnými stimulmi na podporu 
toho, aby poľnohospodári pristúpili k 
spoločným výrobným zmluvám, spolu s 
príslušnými návrhmi;

b) každé štyri roky a prvý raz do 30. 
júna 2022 o vývoji situácie na trhu s 
mliekom a mliečnymi výrobkami, a najmä 
o realizácii článkov 148 až 151, článku 152 
ods. 3 a článku 157 ods. 3, v ktorej 
predovšetkým posúdi účinok na výrobcov 
mlieka a na výrobu mlieka v 
znevýhodnených regiónoch v súvislosti so 
všeobecným cieľom udržania výroby v 
týchto regiónoch a ktorá sa bude sa 
zaoberať možnými stimulmi na podporu 
toho, aby poľnohospodári pristúpili k 
spoločným výrobným zmluvám, spolu s 
príslušnými návrhmi;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20180101&from=EN)

Odôvodnenie

Trh s mliekom si naďalej vyžaduje monitorovanie a požiadavky týkajúce sa podávania správ v 
tejto časti by sa mali aktualizovať.
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