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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 podpořila modernizace 
a udržitelnost, včetně hospodářské, 
sociální, environmentální a klimatické 
udržitelnosti zemědělských, lesnických a 
venkovských oblastí v souladu s Agendou 
pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou 
dohodou, a aby se pomohlo snížit 
administrativní zátěž spojenou s právními 
předpisy Unie pro příjemce.

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí EU zohledňovat ve všech příslušných politikách cíle rozvojové 
spolupráce.  Mezi hlavní cíle rozvojové spolupráce EU patří usnadnění rozvoje zemědělství 
nejméně rozvinutých zemí a podpora celosvětového potravinového zabezpečení. SZP ovlivňuje 
zejména obchod se zemědělskými produkty. Zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje 
vyžaduje, aby byly zohledňovány a monitorovány možné negativní důsledky pro místní 
zemědělské trhy a místní producenty v rozvojových zemích a aby se jim pokud možno 
zabránilo.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Rozvoj obchodních dohod vede na 
jedné straně k větší mezinárodní 
konkurenci mezi zemědělskými výrobci a 
na druhé straně jim otevírá nové 
možnosti. V zájmu zachování spravedlivé 
hospodářské soutěže a zajištění 
vzájemnosti v mezinárodním obchodu 
musí Evropská unie prosazovat výrobní 
standardy, které jsou v souladu se 
standardy stanovenými pro její vlastní 
výrobce, zejména v otázkách životního 
prostředí a zdraví, s výhradou 
vzájemnosti.

Pozměňovací návrh 3

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 nesmí opatření přijatá 
na základě tohoto nařízení ohrozit 
schopnost produkce potravin ani 
dlouhodobé potravinové zabezpečení v 
rozvojových zemích, zejména v nejméně 
rozvinutých zemích, ani plnění závazků 
Unie týkajících se zmírňování změny 
klimatu podle Pařížské dohody.

Odůvodnění

Podle článku 208 Smlouvy o fungování EU musí všechny politiky EU, které mohou 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.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby se producentům umožnilo 
používat vinné odrůdy, které jsou lépe 
přizpůsobené měnícím se klimatickým 
podmínkám a jsou odolnější vůči 
chorobám, mělo by se přijmout ustanovení, 
jež povolí používat označení původu nejen 
u odrůd révy vinné Vitis vinifera, ale také 
z odrůd pocházejících z křížení druhu Vitis 
vinifera s jinými druhy rodu Vitis.

(10) Aby se producentům umožnilo 
používat vinné odrůdy, které jsou lépe 
přizpůsobené měnícím se klimatickým 
podmínkám a jsou odolnější vůči 
chorobám, mělo by se přijmout ustanovení, 
jež povolí používat označení původu nejen 
u odrůd révy vinné Vitis vinifera, ale také 
u jiných druhů rodu Vitis a u odrůd révy 
vinné pocházejících z křížení různých 
druhů rodu Vitis.

Odůvodnění

Není žádný důvod vyřazovat jiné odrůdy než Vitis vinifera z používání označení původu. V 
různých regionech Evropy se tradičně pěstují známé odrůdy, jako je Uhudler nebo fragolino, 
jsou součástí místní kultury a mají socioekonomický význam. Tyto odrůdy by měly být 
chráněny před všemi formami zneužívání prostřednictvím přesných specifikací produkce, což 
by rovněž zajistilo standardy vysoké kvality.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice označení původu by měla 
být sladěna s definicí v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví12 (dále jen „Dohoda TRIPS“), 
která byla schválena rozhodnutím 
Rady 94/800/ES13 , a zejména s čl. 22 
odst. 1 této dohody v tom, že název by měl 
identifikovat výrobek jako pocházející 
z konkrétní oblasti nebo konkrétního 
místa.

vypouští se

__________________
12 Uruguayské kolo mnohostranných 
obchodních jednání (1986–1994) – 
příloha 1 – příloha 1C – Dohoda 
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o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (WTO), (Úř. věst. L 336, 
23.12.1994, s. 214).
13 Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
(Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

Odůvodnění

Jelikož jsme se rozhodli pro definici označení původu uvedenou v mezinárodní Lisabonské 
dohodě, tento bod odůvodnění již není vhodný, protože odkazuje na jinou definici označení 
původu, která je uvedena v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(dohoda TRIPS).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) S cílem zajistit dostatečné 
informace pro spotřebitele by bylo vhodné 
stanovit v nařízení 1169/2011 výživové 
údaje a seznam složek jako povinné údaje 
při označování a obchodní úpravě vína.

Odůvodnění

Z důvodů srozumitelnosti a konzistentnosti by bylo vhodnější regulovat výživové údaje a 
složky vína v nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Jakmile Komise stanoví společná 
pravidla pro označování složek a 



AD\1175401CS.docx 7/31 PE630.373v02-00

CS

výživových hodnot alkoholických nápojů, 
jak stanoví článek 16 nařízení (EU) č. 
1169/2011 a zpráva Komise 
COM(2017)58 final, měly by veškeré 
výrobky z révy vinné obsahovat informace 
o složkách a výživových hodnotách na 
etiketě.

Pozměňovací návrh 8

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.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Ve své zprávě z března 2017 
týkající se povinného označování seznamu 
složek a výživových údajů alkoholických 
nápojů Komise uvedla, že nenalezla 
objektivní důvod, proč by se neměly 
uvádět informace o složkách a výživové 
údaje, a vyzvala dané odvětví, aby do 
jednoho roku vypracovalo samoregulační 
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návrh na poskytování informací o 
složkách a výživových údajů u všech 
alkoholických nápojů. Za účelem zajištění 
vysoké míry ochrany spotřebitelů by měl 
tento samoregulační přístup přinejmenším 
zajistit, aby byly na etiketě uvedeny 
informace o složkách a výživové údaje a 
aby tyto informace splňovaly ustanovení o 
dobrovolně poskytovaných informacích o 
potravinách uvedená v nařízení (EU) č. 
1169/2011. Komise by měla posoudit 
návrhy daného průmyslového odvětví a 
zveřejnit zprávu, případně spolu s 
legislativním návrhem zahrnujícím 
příslušné výjimky pro mikroproducenty.

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) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 2a
Soudržnost politik ve prospěch rozvoje
V souladu s článkem 208 SFEU je při 
uplatňování tohoto nařízení nutno 
přihlížet k cílům rozvojové spolupráce, 
včetně cílů schválených Organizací 
spojených národů a jinými mezinárodními 
organizacemi. Opatření přijatá na základě 
tohoto nařízení nesmějí ohrozit schopnost 
produkce potravin a dlouhodobé 
potravinové zabezpečení v rozvojových 
zemích, zejména v nejméně rozvinutých 
zemích, a mají přispívat ke splnění 
závazků Unie týkajících se zmírňování 
změny klimatu.“

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 63 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy pro každý rok vyčlení 
takové množství povolení pro novou 
výsadbu, které odpovídá buď:

1. Členské státy pro každý rok vyčlení 
takové množství povolení pro novou 
výsadbu pro výrobu vína, které odpovídá 
buď:

Odůvodnění

Povolení pro výsadbu se týkají moštových odrůd určených pro výrobu vína, a ne jiné použití, 
jako např. hroznová šťáva.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 63 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 1 % celkové plochy skutečně 
osazené révou na jejich území, a to ve 
stavu ke dni 31. července předcházejícího 
roku, nebo

a) 1 % celkové plochy skutečně 
osazené révou pro výrobu vína na jejich 
území, a to ve stavu ke dni 31. července 
předcházejícího roku, nebo

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 63 – odst. 1 – písm. b



PE630.373v02-00 10/31 AD\1175401CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 1 % plochy sestávající z plochy 
skutečně osazené révou na jejich území, a 
to ve stavu ke dni 31. července 2015, a 
plochy, na niž se vztahují práva na 
výsadbu, která byla producentům na jejich 
území udělena v souladu s články 85h, 85i 
nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 a 
která byla k dispozici pro převedení na 
povolení dne 1. ledna 2016 podle článku 
68 tohoto nařízení.

b) 1 % plochy sestávající z plochy 
skutečně osazené révou pro výrobu vína na 
jejich území, a to ve stavu ke dni 
31. července 2015, a plochy, na niž se 
vztahují práva na výsadbu, která byla 
producentům na jejich území udělena 
v souladu s články 85h, 85i nebo 85k 
nařízení (ES) č. 1234/2007 a která byla 
k dispozici pro převedení na povolení dne 
1. ledna 2016 podle článku 68 tohoto 
nařízení.“

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 64 – odst. 2 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

5a) V čl. 64 odst. 2 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) oblasti, ve kterých vinice přispívají 
k ochraně životního prostředí;

„b) oblasti, ve kterých vinice přispívají 
k ochraně životního prostředí nebo ke 
konzervaci genetických zdrojů odrůd 
vinné révy;“

Odůvodnění

Konzervace genetických zdrojů by rovněž měla být jedním z kritérií, na jejichž základě lze 
udělit povolení, pokud způsobilé žádosti v daném roce přesahují oblast dostupnou pro novou 
výsadbu.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. S výhradou odstavce 3 zatřídí „2. S výhradou odstavce 3 zatřídí 
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členské státy moštové odrůdy mezi ty, 
které mohou být vysazovány, opětovně 
vysazovány nebo štěpovány na jejich 
území pro účely výroby vína.

členské státy moštové odrůdy mezi ty, 
které mohou být vysazovány, opětovně 
vysazovány nebo štěpovány na jejich 
území pro účely výroby vína. 

Členské státy mohou zatřídit moštové 
odrůdy, pokud: 

Členské státy mohou zatřídit moštové 
odrůdy, pokud:

a) daná odrůda náleží k druhu réva 
vinná (Vitis vinifera L.) nebo Vitis 
Labrusca nebo 

a) daná odrůda náleží k druhu réva 
vinná (Vitis vinifera L.) 

b) daná odrůda pochází z křížení 
druhů Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
a jiných druhů rodu Vitis.

b) daná odrůda pochází z křížení 
druhů Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
a jiných druhů rodu Vitis. 

Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění 
uvedeného v prvním pododstavci, musí se 
do 15 let po vynětí vyklučit.“

Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění 
uvedeného v prvním pododstavci, musí se 
do 15 let po vynětí vyklučit.

Odchylně od druhého pododstavce mohou 
členské státy povolit opětovnou výsadbu 
Vitis Labrusca ve stávajících historických 
vinicích, pokud se stávající plocha 
osázená tímto druhem nezvětší.“

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 92 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

8a) v čl. 92 se odstavec 1 mění takto:
„1. Na výrobky uvedené v příloze VII části 
II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16 se 
vztahují pravidla týkající se označení 
původu, zeměpisných označení a tradičních 
výrazů stanovená v tomto oddíle.“

„1. Pouze na výrobky uvedené v příloze 
VII části II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 
16 se vztahují pravidla týkající se označení 
původu, zeměpisných označení a tradičních 
výrazů stanovená v tomto oddíle.“

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „označením původu“ název, který 
označuje výrobek uvedený v čl. 92 odst. 1:

a) „označením původu“ název 
regionu, konkrétního místa nebo ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech země, který se používá k popisu 
výrobku uvedeného v čl. 92 odst. 1, jenž 
splňuje tyto požadavky:

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je obnovit obecné vyznění stávající definice zdůrazněním toho, 
že víno s chráněným označením původu vychází z názvu regionu nebo specifického místa a že 
lidský faktor je vlastní koncepci chráněného označení původu. Pozměňovacím návrhem 
zůstává v platnosti návrh, aby bylo používání odrůd pro výrobu vín s chráněným označením 
původu flexibilnější.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jehož jakost a vlastnosti jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a případně lidské činitele;

i) jehož jakost a vlastnosti jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a lidské činitele;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 96 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může případně přijmout 
prováděcí akty, jimiž pozastaví přezkum 
žádosti podle čl. 97 odst. 2, dokud 
vnitrostátní soud nebo jiný vnitrostátní 
orgán nerozhodne o napadené žádosti o 

vypouští se
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ochranu, pokud členský stát v souladu 
s článkem 5 v předběžném vnitrostátním 
řízení shledal, že podmínky jsou splněny.
Tyto prováděcí akty se přijímají bez 
použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 
3.“

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je odmítnout návrh Komise, který by vedl k tomu, že by se 
systém chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení stal více závislým 
na soudních rozhodnutích a kvůli času potřebnému pro soudní řízení by mohlo dojít k 
zablokování celého systému. Nejen že by to pro hospodářské subjekty vytvořilo situaci právní 
nejistoty, ale je to i v rozporu se zásadou, že žaloby na neplatnost podané k vnitrostátním 
nebo evropským soudům nemají odkladný účinek.

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 119 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ga) výživové údaje, které se mohou 
omezovat pouze na průměrnou 
energetickou hodnotu;“

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a b (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 119 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v odstavci 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„gb) Dealkoholizované výrobky z révy 
vinné s obsahem alkoholu nižším než 1,2 
% objemových musí mít na etiketě 
uvedeny povinné informace, v souladu s 
článkem 9 nařízení (EU) č. 1169/2011 
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o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům.“

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 119 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový odstavec, který 
zní:
„4a. Energetická hodnota:
a) se vyjadřuje čísly a slovy nebo 
symboly,
b) vypočítává pomocí převodního 
faktoru uvedeného v příloze XIV nařízení 
(EU) č. 1169/2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům;
c) se vyjadřuje na 100 ml. Dále může 
být vyjádřena na jednotku spotřeby, která 
je pro spotřebitele snadno rozpoznatelná, 
a to za předpokladu, že použitá jednotka je 
na etiketě kvantifikována a že je uveden 
počet jednotek obsažených v balení.
d) se vyjadřuje v průměrných 
hodnotách na základě:
i) analýzy vína provedené výrobcem 
nebo
ii) výpočtu s použitím obecně 
stanovených a přijímaných údajů na 
základě průměrných hodnot typických a 
charakteristických vín.“

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 122 – odst. 1 – písm. b – písm. v a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se doplňuje nový bod, 
který zní:
„va) ustanovení o obchodní úpravě 
výživových údajů a výpočtu energetické 
hodnoty;“

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 149 – odst. 2 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

22a) Čl. 149 odst. 2 písm. c) se mění 
takto:

c) pokud jsou pro danou organizaci 
producentů splněny všechny následující 
podmínky: i) objem syrového mléka, 
kterého se uvedená jednání týkají, 
nepřesahuje 3,5% celkové produkce v 
Unii;

„c) pokud jsou pro danou organizaci 
producentů splněny všechny následující 
podmínky: i) objem syrového mléka, 
kterého se uvedená jednání týkají, 
nepřesahuje 7,5% celkové produkce v 
Unii;

ii) objem syrového mléka, kterého se 
uvedená jednání týkají a který je 
vyprodukován v kterémkoli členském státě, 
nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní 
produkce tohoto členského státu a

ii) objem syrového mléka, kterého se 
uvedená jednání týkají a který je 
vyprodukován v kterémkoli členském státě, 
nepřesahuje 45 % celkové vnitrostátní 
produkce tohoto členského státu a

iii) objem syrového mléka, kterého se 
uvedená jednání týkají a který je dodáván v 
kterémkoli členském státě, nepřesahuje 
33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto 
členského státu;

iii) objem syrového mléka, kterého se 
uvedená jednání týkají a který je dodáván v 
kterémkoli členském státě, nepřesahuje 
45 % celkové vnitrostátní produkce tohoto 
členského státu;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=CS)

Odůvodnění

Hospodářské subjekty nacházející se výše v dodavatelském řetězci nepodléhají tak přísným 
omezením koncentrace a v mnoha členských státech / oblastech existuje významná 
koncentrace, např. zpracovatelů. Organizacím producentů by proto mělo být povoleno 
obsáhnout dohromady vyšší podíl produkce, aby získaly větší váhu pro smluvní jednání.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 149 – odst. 2 – písm. d

Platné znění Pozměňovací návrh

22b) Čl. 149 odst. 2 písm. d) se vypouští.
d) pokud dotyční zemědělci nejsou 
členy žádné jiné organizace producentů, 
která by rovněž vedla smluvní jednání 
jejich jménem; členské státy se však 
mohou od této podmínky odchýlit v řádně 
odůvodněných případech, pokud mají 
zemědělci dvě různé produkční jednotky 
nacházející se v různých zeměpisných 
oblastech;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=CS)

Odůvodnění

Členům organizací producentů by neměla být upřena možnost slučovat svou produkci v rámci 
smluvních jednání.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 149 – odst. 2 – písm. e

Platné znění Pozměňovací návrh

22c) Čl. 149 odst. 2 písm. e) se vypouští.
e) pokud se na syrové mléko 
nevztahuje povinnost vyplývající z členství 
zemědělce v družstvu, které jej zavazuje k 
tomu, aby syrové mléko dodával za 
podmínek uvedených ve stanovách 
družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích 
stanovených v rámci nebo podle těchto 
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stanov, a

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=CS)

Odůvodnění

Významný podíl produkce mléka v Unii dodávají členové družstvu, jehož jsou členem. Členům 
družstev by neměla být upřena možnost slučovat svou produkci v rámci smluvních jednání.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 152 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22d) v článku 152 se se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„1a) Organizace producentů uznaná 
podle odstavce 1 tohoto článku může 
plánovat produkci zemědělských 
produktů, optimalizovat jejich produkční 
náklady, uvádět je na trh a sjednávat 
smlouvy na jejich dodávku jménem svých 
členů pro veškerou produkci nebo její 
část.

Odůvodnění

Na dohody, postupy a rozhodnutí, které jsou součástí úkolů a cílů organizací producentů 
definovaných normotvůrcem v rámci společné organizace trhů, se nevztahuje uplatňování 
pravidel hospodářské soutěže, jak připomněl Evropský soudní dvůr ve věci „čekanka“. Jedná 
se o výjimku vyplývající z toho, že je nezbytné plnit úkoly, které normotvůrce svěřil klíčovým 
aktérům společné organizace trhů. Odkaz na čl. 101 odst. 1 se vypouští, protože již postrádá 
smysl. Tento pozměňovací návrh a změna článku 206 prvního pododstavce se vzájemně 
doplňují.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 e (nový)
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Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 152 – odst. 1 – písm. c – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22e) V čl. 152 odst. 1 písm. c) se doplňuje 
nový bod, který zní:
„viia) vytvoření iniciativ, které by 
stimulovaly zhodnocení vedlejších 
produktů a reziduálních toků;“

Odůvodnění

Na podporu oběhového hospodářství je třeba vyvinout úsilí nejen ve věci hospodaření 
s vedlejšími produkty a jejich omezení a nakládání s odpadem a jeho omezení odpadu, ale 
také hledat inovativní způsoby jejich zhodnocení.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 157 – odst. 1 – písm. c – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22f) V čl. 157 odst. 1 písm. c) se 
doplňuje nový bod, který zní:
„viia) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k inovacím, 
racionalizaci, zlepšení a změně zaměření 
produkce a případně i zpracování a 
prodeje na produkty, které lépe vyhovují 
požadavkům trhu a chuti a očekávání 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů, včetně zvláštních vlastností 
produktů s chráněným označením původu 
nebo chráněným zeměpisným označením, 
a ochranu životního prostředí; 
poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k inovacím, 
racionalizaci, zlepšení a změně zaměření 
produkce a případně i zpracování a 
prodeje na produkty, které lépe vyhovují 
požadavkům trhu a chuti a očekávání 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
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produktů, včetně zvláštních vlastností 
produktů s chráněným označením původu 
nebo chráněným zeměpisným označením, 
a ochranu životního prostředí, klimatu a 
dobrých životních podmínek zvířat;“

Odůvodnění

Spotřebitelé také stále častěji očekávají, že se budou producenti soustavně snažit zlepšovat 
životní podmínky zvířat a předcházet změně klimatu a zmírňovat ji (tj. snahou snížit emise 
CO2). Jedná se tedy o opravu chybějících prvků v seznamu.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 g (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 157 – odst. 1 – písm. c – bod xiv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22g) V čl. 157 odst. 1 písm. c) se 
doplňuje nový bod, který zní:
„xiva) zavedení standardních doložek 
zajišťujících spravedlivou kompenzaci 
nákladů, které zemědělcům vznikly v 
souvislosti s plněním jiných požadavků 
týkajících se dobrých životních podmínek 
a zdraví zvířat, životního prostředí 
a klimatu, než jsou požadavky uvedené 
v právních předpisech, včetně metod 
výpočtu těchto nákladů;“

Odůvodnění

Kromě vzorových doložek o rozdělení hodnoty mohou mezioborové organizace zavést vzorové 
doložky, v nichž by byly uvedeny konkrétnější prvky, pokud jde o obsah stávajících vzorových 
smluv, aby byla zajištěna patřičná kompenzace, a mj. také způsob výpočtu přiměřené 
kompenzace dalších nákladů spojených s výrobou produktů, které by splňovaly jiné požadavky 
týkající se dobrých životních podmínek a zdraví zvířat, životního prostředí a klimatu, než jsou 
požadavky uvedené v právních předpisech.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 157 – odst. 1 – písm. c – bod xiv b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22h) V čl. 157 odst. 1 písm. c) se 
doplňuje nový bod, který zní:
„xivb) vytvoření iniciativ, které by 
stimulovaly zhodnocení vedlejších 
produktů a reziduálních toků;“

Odůvodnění

Na podporu oběhového hospodářství je nutné nejen vyvinout větší snahu o hospodaření 
s vedlejšími produkty a odpady a o jejich omezení, ale také hledat inovativní způsoby jejich 
zhodnocení.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 i (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 164 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22i) V čl. 164 odst. 4 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) vypracovávání vzorových smluv a 
doložek, zejména ohledně rozdělení 
hodnoty a spravedlivé kompenzace, které 
by byly v souladu s právními předpisy 
Unie“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit mezioborovým organizacím požádat 
o rozšíření vzorových doložek o rozdělení hodnoty a spravedlivé kompenzaci, aby se zajistila 
větší transparentnost ve smluvních vztazích v rámci jednotlivých odvětví.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. premier – odst. 1 – bod 22 j (nový)
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Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 188 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22j) v kapitole III se vkládá nový 
článek, který zní:

„Článek 188a
Zemědělské a zemědělsko-potravinářské 
produkty lze dovážet z třetích zemí, pouze 
pokud splňují výrobní normy a řídí se 
povinnostmi, zejména v oblasti ochrany 
životního prostředí a zdraví, které jsou v 
souladu s povinnostmi zavedenými 
v případě stejných produktů sklízených v 
Unii nebo vyráběných z těchto produktů. 
Komise může přijmout prováděcí akty, 
které by stanovovaly pravidla souladu 
týkající se subjektů, pokud jde o dovoz, a 
to s přihlédnutím k recipročním dohodám 
se třetími zeměmi. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 229 odst. 2. ”

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 18 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) Výraz „dealkoholizovaný“ se může 
použít spolu s názvem výrobků z révy 
vinné uvedených v bodě 1 a v bodech 4 až 
9, pokud daný výrobek:

18) „Nealkoholickým vínem“ nebo 
„dealkoholizovaným (po čemž následuje 
název druhu výrobku z révy vinné 
použitého k jeho výrobě)“ se rozumí 
výrobek, který:

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 18 –písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je získán z vína podle definice 
v bodě 1, ze šumivého vína podle definice 
v bodě 4, z jakostního šumivého vína podle 
definice v bodě 5, z jakostního 
aromatického šumivého vína podle 
definice v bodě 6, z šumivého vína 
dosyceného oxidem uhličitým podle 
definice v bodě 7, z perlivého vína podle 
definice v bodě 8 nebo z perlivého vína 
dosyceného oxidem uhličitým podle 
definice v bodě 9;

a) není chráněn zeměpisným 
označením a je získán z vína, mladého 
vína v procesu kvašení, likérového vína, 
ze šumivého vína, z jakostního šumivého 
vína, jakostního aromatického šumivého 
vína, šumivého vína dosyceného oxidem 
uhličitým, z perlivého vína, z perlivého 
vína dosyceného oxidem uhličitým, z vína 
vyrobeného ze zaschlých hroznů nebo 
z vína vyrobeného z přezrálých hroznů;

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zahrnout tyto inovativní produkty do organizace společného 
trhu coby novou kategorii, aby byla při vypracovávání podrobnějších pravidel týkajících se 
jejich definice, obchodní úpravy a schválených výrobních procesů zajištěna určitá míra 
flexibility.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 18 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byl podroben ošetření 
dealkoholizací v souladu s postupy 
popsanými v příloze VIII části I bodu E a

b) byl podroben ošetření 
dealkoholizací v souladu s podmínkami 
popsanými v příloze VIII části I bodu E a

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) Výraz „částečně dealkoholizovaný“ 
se může použít spolu s názvem výrobků 

19) „Částečně dealkoholizovaným 
vínem“ nebo „částečně 
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z révy vinné uvedených v bodě 1 a 
v bodech 4 až 9, pokud daný výrobek:

dealkoholizovaným (po čemž následuje 
název druhu výrobku z révy vinné 
použitého k jeho výrobě)“ se rozumí 
výrobek, který:

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 19 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je získán z vína podle definice 
v bodě 1, ze šumivého vína podle definice 
v bodě 4, z jakostního šumivého vína podle 
definice v bodě 5, z jakostního 
aromatického šumivého vína podle 
definice v bodě 6, z šumivého vína 
dosyceného oxidem uhličitým podle 
definice v bodě 7, z perlivého vína podle 
definice v bodě 8 nebo z perlivého vína 
dosyceného oxidem uhličitým podle 
definice v bodě 9;

a) není chráněn zeměpisným 
označením a je získán z vína, mladého 
vína v procesu kvašení, likérového vína, 
ze šumivého vína, z jakostního šumivého 
vína, jakostního aromatického šumivého 
vína, šumivého vína dosyceného oxidem 
uhličitým, z perlivého vína, z perlivého 
vína dosyceného oxidem uhličitým, z vína 
vyrobeného ze zaschlých hroznů nebo 
z vína vyrobeného z přezrálých hroznů;

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zahrnout tyto inovativní produkty do organizace společného 
trhu coby novou kategorii, aby byla při vypracovávání podrobnějších pravidel týkajících se 
jejich definice, obchodní úpravy a schválených výrobních procesů zajištěna určitá míra 
flexibility.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha VII – část II – bod 19 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byl podroben ošetření 
dealkoholizací v souladu s postupy 
popsanými v příloze VIII části I bodu E a

b) byl podroben ošetření 
dealkoholizací v souladu s podmínkami 
popsanými v příloze VIII části I bodu E a
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) v čl. 3 odst. 1 se doplňuje 
následující písmeno:
„ca) dealkoholizované aromatizované 
vinné produkty:“

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) v článku 3 se doplňuje se nový 
odstavec, který zní:
„4a. dealkoholizovaný aromatizovaný 
vinný výrobek je nápoj:
a) získávaný podle podmínek 
uvedených v odstavci 2, 3 a 4,
b) který byl podroben dealkoholizaci,
c) který má maximální skutečný 
obsah alkoholu nižší než 0,5 % 
objemových.“

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 3 c (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c) v článku 4 se doplňuje nový 
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odstavec, který zní:
„4a. Na aromatizované vinné produkty 
se vztahují vinařské metody definované 
v nařízení Komise (EU) č. 606/2009.“

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) v článku 5 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„5a. V případě, že má dojít k vývozu 
aromatizovaných vinných produktů, 
mohou členské státy povolit používání 
jiných obchodních označení, než jsou 
označení uvedená v příloze II, pokud to 
požadují právní předpisy příslušných 
třetích zemí. Tyto údaje mohou být 
uvedeny v jiných než úředních jazycích 
Unie.“

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 b (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Čl. 5 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) v článku 5 se doplňuje nový 
odstavec, který zní: 
„5b. S cílem přihlédnout k technickému 
pokroku a k vědeckému vývoji a vývoji na 
trhu, ke zdraví spotřebitelů nebo k jejich 
potřebě dostávat informace je Komise v 
souladu s článkem 33 zmocněna přijímat 
ke změně přílohy II tohoto nařízení akty 
v přenesené pravomoci.“ 
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Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 c (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c) v čl. 6 odst. 3 se doplňuje nový 
odstavec, který zní: 
„3a. Na etiketě produktů se může 
objevit rok sklizně, pokud produkt 
vyrobeny z révy vinné představuje alespoň 
75 % celkového objemu a pokud bylo 
k výrobě daného produktu sklizeno v 
daném roce alespoň 85 % hroznů.“ 

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 d (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d) vkládá se nový článek 7a, který 
zní:

„Článek 7a
Seznam složek

1. Seznam složek aromatizovaných 
vinných produktů se uvádí na etiketě nebo 
jiným způsobem než na balení nebo 
na etiketě.
2. Je-li seznam složek uveden jiným 
způsobem než na balení nebo na etiketě, 
musejí být informace snadno dostupné 
a konkrétní a je nutné je v případě daného 
vína oddělit od marketingového obsahu.
3. Složky se uvádějí pod svým 
specifickým názvem. Použité základní 
víno se považuje za jediný základní 
produkt. Proto není nutné uvádět jeho 
jednotlivé složky.
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4. Komise je za účelem dalšího 
upřesnění pravidel pro uvádění seznamu 
složek u aromatizovaných vinných 
produktů zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 33.“

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Příloha I – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) v příloze I odst. 1 písm. a) se 
doplňuje nový bod iiia), který zní:
„iiia) lihoviny (nejvýše 1 % z celkového 
množství).“ 

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 b (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Příloha II – oddíl B – bod 8

Platné znění Pozměňovací návrh

7b) v oddíle B přílohy II se bod 8 
nahrazuje tímto:

8) Glühwein „8) Glühwein

Aromatizovaný vinný nápoj: Aromatizovaný vinný nápoj:

– který je získán výhradně z červeného 
vína nebo bílého vína,

který je získán výhradně z červeného vína 
a/nebo z bílého vína,

– který je aromatizovaný hlavně skořicí 
nebo hřebíčkem, a

– který je aromatizovaný hlavně skořicí 
nebo hřebíčkem, a

– který má skutečný obsah alkoholu 
nejméně 7 % objemových.

– který má skutečný obsah alkoholu 
nejméně 7 % objemových.

Aniž je dotčeno množství vody přidané na 
základě použití bodu 2 přílohy I, je přidání 
vody zakázáno.

Aniž je dotčeno množství vody přidané na 
základě použití bodu 2 přílohy I, je přidání 
vody zakázáno.
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Je-li připravován z bílého vína, musí být 
obchodní označení „Glühwein“ doplněno 
slovem označujícím bílé víno, jako 
například slovo „bílé“.

Je-li připravován z bílého vína, musí být 
obchodní označení „Glühwein“ doplněno 
slovem označujícím bílé víno, jako 
například slovo „bílé“.“

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 7 c (nový)
Nařízení (EU) č. 251/2014
Příloha II – oddíl C a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7c) v příloze II se přidává nový oddíl, 
který zní:
„Ca. DEALKOHOLIZOVANÉ 
AROMATIZOVANÉ VINNÉ 
PRODUKTY 
1) Dealkoholizované aromatizované 
vinné produkty nebo dealkoholizované (po 
čemž následuje název aromatizovaného 
vinného produktu použitého k jeho 
výrobě)“ Produkty splňující definici 
uvedenou v čl. 3 odst. 5.“

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vína, která byla uvedena na trh 
nebo označena před datem použitelnosti 
příslušných ustanovení a která nesplňují 
požadavky tohoto nařízení, mohou být 
uváděna na trh až do vyčerpání zásob.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká vín označených před vstupem nového nařízení v platnost, 
zejména pokud jde o část týkající se nových povinností označování.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 119 odst. 1 písm. i), čl. 119 odst. 4 
a čl. 122 odst. 1 písm. b) bod vi) se použijí 
ode dne … [pět let] po zveřejnění tohoto 
nařízení.
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