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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Parlament prostredníctvom niekoľkých uznesení, vrátane niektorých, ktoré vychádzali 
zo správ Výboru pre medzinárodný obchod, uznal, že podpora využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov a energeticky účinných technológií zohráva významnú úlohu v boji 
proti zmene klímy a v znižovaní závislosti EÚ od vonkajších energetických zdrojov.
Obchodná politika môže predstavovať významný prínos pre podporu rozširovania nových, 
ekologických technológií a zabezpečenie dostupnosti energie z obnoviteľných zdrojov čo 
najväčšiemu počtu firiem a domácností, a to za primeranú cenu.

Prínos obchodnej politiky má však najmä podporný charakter, keďže zabraňuje zbytočným 
prekážkam a vedie k znižovaniu energetickej závislosti. Z tohto dôvodu sa v stanovisku volí 
mierny prístup, ktorý sa obmedzuje sa na tie aspekty návrhu Komisie, ktoré sú 
najvýznamnejšie z hľadiska medzinárodného obchodu. Podobne sa niektoré pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy zameriavajú na širšie politické smerovanie, pričom uznávajú, že 
k dosiahnutiu konkrétneho cieľa môžu viesť viaceré cesty. V týchto prípadoch sa nezdalo 
praktické alebo užitočné snažiť sa o predloženie všetkých možných vyplývajúcich 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Najdôležitejšie je, že východiskovým bodom tohto stanoviska je maxima „v prvom rade 
nespôsobiť škodu“, pričom akceptuje, že energia z obnoviteľných zdrojov môže výraznou 
mierou prispieť k boju proti zmene klímy.

Biopalivá

V tejto súvislosti je zrejmé, že od januára 2007, keď Komisia navrhla záväzný cieľ pre podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov v benzíne a nafte v roku 2020 na úrovni 10 %, sa situácia 
výrazne zmenila. Ceny potravín sa prudko zvýšili (podľa odhadov Svetovej banky v priemere 
o 83 % za posledné tri roky) a mnohé rozvojové krajiny sa čoraz viac obávajú, či ich 
obyvateľstvo bude dostatočne zásobené potravinami.

Ako nedávno poznamenal prezident Svetovej banky Robert Zoellick, „vďaka prudko rastúcim 
cenám potravín a ich vplyvu na hlad, podvýživu a rozvoj sa môže 100 miliónov ľudí dostať 
do ešte väčšej chudoby. Pre viac ako 2 miliardy ľudí sú vysoké ceny potravín teraz otázkou 
každodenného boja, obetí, a pre niektorých dokonca otázkou prežitia bez zjavnej perspektívy 
zlepšenia. Podvýživa ohrozuje nielen túto, ale aj budúce generácie.“ Okrem toho viacerí
spravodajcovia OSN pre otázku práva na výživu vyjadrili obavy z toho, že prechod z výroby 
potravín na výrobu biopalív predstavuje ďalšie riziko rozšírenia podvýživy.

Zároveň sa odhaduje, že približne štvrtina úrody kukurice v USA z roku 2007 sa použila 
na výrobu biopalív, pričom podľa časopisu Science používanie etanolu vyrábaného z kukurice 
počas 30 rokov zdvojnásobí emisie skleníkových plynov. Z týchto dôvodov sa zdá veľmi 
dôležité prehodnotiť záväzný cieľ 10 % a pripomenúť, že Európska rada vo svojich záveroch 
z marca 2007 tento cieľ podmienila komerčnou dostupnosťou biopalív druhej generácie 
(vyrobených z odpadu namiesto potravinárskych plodín).

V tomto stanovisku sa preto navrhuje posunutie termínu na dosiahnutie cieľa 10 % 
a zavedenie ustanovenia o revízii, ktoré umožní prehodnotenie cieľa v prípade prechodu 
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na biopalivá druhej generácie. Jeho cieľom je aj posilnenie kritérií udržateľnosti navrhnutých 
Komisiou, aby sa zabránilo absurdnej situácii, keď politika, ktorej cieľom je bojovať proti 
zmene klímy, má opačný účinok a podporuje odlesňovanie.

Pritom pripúšťa, že aj keď certifikácia je dôležitá, jej účinok je obmedzený. Problémom je 
nielen zabrániť tomu, aby sa neporušené lesy menili na zdroj na výrobu biopalív, čo Komisia 
označuje za nežiaduce, ale aj tomu, aby sa existujúca poľnohospodárska pôda využívala 
na výrobu biopalív a aby sa výroba potravinárskych plodín a chov hospodárskych zvierat, 
na ktoré sa predtým táto pôda používala, presúvali do ekologicky citlivejších oblastí. Preto 
musí byť certifikačný proces oproti návrhu Komisie oveľa komplexnejší.

Nakoniec je dôležité, aby prepravou biopalív a surovín používaných na ich výrobu nevznikali 
emisie skleníkových plynov v takom rozsahu, ktorý spochybňuje ich celkový prínos pre 
životné prostredie. Najnápadnejší príklad tohto je takzvaný splash and dash obchod, v rámci 
ktorého sa biopalivo dováža do USA a po pridaní malého množstva minerálnych olejov sa 
opätovne vyváža za výdatnej podpory dotácií. Keďže sa však zdá, že existujúce 
protidumpingové a protidotačné pravidlá umožňujú konanie proti takémuto postupu, je 
zbytočné predkladať osobitné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto bodu.

Ďalšie otázky

Zatiaľ čo biopalivá a ich vplyv na obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinovú 
bezpečnosť sú najdôležitejšou otázkou v oblasti medzinárodného obchodu, ktorou sa tento 
návrh zaoberá, nemali by sa prehliadať ani obchodné výhody pokroku v technológii výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov. Poznáme už príklady, že európske firmy získali výhodu 
priekopníka v oblasti veternej alebo solárnej technológie, čo im následne prinieslo dobrý 
základ pre uzavretie obchodných transakcií na vývoz technológie alebo udelenie licencie 
na jej používanie.

Celkový cieľ energie z obnoviteľných zdrojov vo výške 20 % bude aj naďalej stimulom pre 
výskum a technologický pokrok. Treba však zabezpečiť, aby balík opatrení v oblasti 
energetiky a zmeny klímy nijakým spôsobom neohrozoval schopnosť členských štátov 
využívať vstupné sadzby, ktorých účinnosť sa v podpore využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov už prejavila. Treba tiež zvážiť využitie mnohostranných a dvojstranných obchodných 
rokovaní na podporu čo najširšieho uplatnenia pokroku dosiahnutého v oblasti technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Hlavným účelom záväzných cieľov je 
poskytnúť investorom istotu . Preto nie je 
vhodné odkladanie rozhodnutia o tom, či 
je cieľ záväzný, do uskutočnenia nejakej 
budúcej udalosti. V stanovisku k zápisnici 
Európskej rady z 15. februára 2007 
Komisia preto uviedla, že sa nedomnieva, 
že záväzný charakter cieľa by sa mal 
odložiť na obdobie, keď budú biopalivá 
druhej generácie komerčne dostupné.

(6) Zvyšujúce sa ceny a nedostatok 
potravín, a to najmä v zraniteľných 
rozvojových krajinách, spolu 
s pochybnosťami o tom, či budú biopalivá 
druhej generácie komerčne dostupné do 
roku 2020, sú silnými argumentmi na 
spochybnenie účelnosti záväzného cieľa 
pre biopalivá vo výške 10 %.

Odôvodnenie

Rozhodnutie Európskej rady podmieniť cieľ v oblasti biopalív dostupnosťou udržateľných, 
komerčne realizovateľných biopalív druhej generácie poskytlo potrebný bezpečnostný ventil, 
ktorého význam sa ešte zvýraznil prudkým zvýšením cien komodít. Rozhodnutie Komisie 
zachovať cieľ, ktorý stanovila, bez ohľadu na zmenené okolnosti, by sa nemalo akceptovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Vo svetle stanovísk prijatých Komisiou, 
Radou a Európskym parlamentom je 
vhodné stanoviť povinné ciele pre celkový 
20-percentný podiel obnoviteľných energií
a 10-percentný podiel obnoviteľných 
energií v doprave na spotrebe Európskej 
únie do roku 2020.

(8) Vzhľadom na stanoviská prijaté
Komisiou, Radou a Európskym 
parlamentom je vhodné stanoviť povinný
cieľ pre celkový podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov na spotrebe 
Európskej únie v roku 2020 na úrovni
20 % a prehodnotiť akýkoľvek cieľ pre 
podiel obnoviteľných energií v doprave do 
roku 2015.

Odôvodnenie

Pozri prechádzajúci PDN.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Pokiaľ ide o 10% cieľ pre obnoviteľné 
energie v doprave, je vhodné ho stanoviť 
na rovnakej úrovni pre každý členský štát, 
aby sa zaručila jednotnosť parametrov 
a dostupnosti dopravných palív. Pretože 
dopravné palivá sa jednoducho predávajú, 
členské štáty s malými zásobami 
príslušných zdrojov jednoducho dokážu 
získať obnoviteľné dopravné palivá 
odinakiaľ. Hoci by pre Spoločenstvo bolo 
technicky možné splniť cieľ v oblasti 
biopalív výlučne z domácej produkcie, je 
pravdepodobné aj žiaduce, že sa cieľ 
v skutočnosti splní kombináciou domácej 
produkcie a dovozu. Preto by Komisia 
mala sledovať zásobovanie v rámci trhu 
Spoločenstva s biopalivami a v prípade 
potreby by mala navrhnúť príslušné 
opatrenia na dosiahnutie vyrovnaného 
prístupu k domácej výrobe a dovozu
s ohľadom na rozvoj mnohostranných 
a dvojstranných obchodných rokovaní, 
náklady, energetickú bezpečnosť a na iné 
otázky. 

(10) Naopak, pokiaľ ide o cieľ pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov v doprave, je 
vhodné stanoviť ho na rovnakej úrovni pre 
každý členský štát, aby sa zaručila 
jednotnosť parametrov a dostupnosti 
dopravných palív. Pretože dopravné palivá
sa jednoducho predávajú, členské štáty 
s malými zásobami príslušných zdrojov 
dokážu jednoducho získať obnoviteľné 
dopravné palivá odinakiaľ. Hoci by pre 
Spoločenstvo bolo technicky možné splniť 
cieľ v oblasti biopalív výlučne z domácej 
produkcie, je pravdepodobné aj žiaduce, 
aby sa cieľ v skutočnosti splnil
kombináciou domácej produkcie a dovozu. 
Na tento účel by Komisia mala sledovať 
zásobovanie v rámci trhu Spoločenstva s 
biopalivami a v prípade potreby by mala 
navrhnúť prehodnotený cieľ a/alebo
príslušné opatrenia na dosiahnutie 
vyrovnaného pomeru medzi domácou 
výrobou a dovozom s ohľadom na rozvoj 
mnohostranných a dvojstranných 
obchodných rokovaní, ako aj na ekologické
a sociálne náklady, energetickú 
bezpečnosť a iné otázky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35a) V záujme maximalizácie prínosu 
biopalív k boju proti zmene klímy treba 
prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa 
plodiny využívané na ich výrobu pestovali 
čo najbližšie k zariadeniu na výrobu 
paliva;
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Odôvodnenie

Pri preprave surovín a biopalív do výrobných zariadení vznikajú dodatočné emisie 
skleníkových plynov. Tomu sa dá zabrániť tým, že sa využije najbližšie možné výrobné 
zariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Biopalivá a iné biokvapaliny vyrábané 
zo surovín vyrobených v EÚ by navyše by 
mali spĺňať environmentálne požiadavky 
EÚ týkajúce sa poľnohospodárstva. 
Uplatňovanie takýchto kritérií na dovoz 
z tretích krajín je administratívne 
a technicky nerealizovateľné.

(40) Biopalivá a iné biokvapaliny by mali 
spĺňať environmentálne požiadavky EÚ 
týkajúce sa poľnohospodárstva. 

Odôvodnenie

Návrh Komisie by spôsobil, že európski farmári by boli konkurenčne znevýhodnení, a znížil by 
celkový environmentálny prínos prechodu na biopalivá.  Aj keď nemusí byť vždy možné 
vyžadovať od vývozcov z tretích krajín, aby spĺňali európske normy, tento prístup by sa nemal 
a priori vylúčiť.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát zabezpečí, že podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov na 
konečnej spotrebe energie v roku 2020 
predstavuje aspoň celkový cieľ týkajúci sa 
podielu energie z obnoviteľných zdrojov v 
tomto roku uvedený v treťom stĺpci 
tabuľky v časti A prílohy I.

3. V záujme dosiahnutia celkového cieľa 
20% každý členský štát zabezpečí, aby
podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 
konečnej spotrebe energie v roku 2020 
predstavoval aspoň jeho celkový cieľ 
týkajúci sa podielu energie z 
obnoviteľných zdrojov v tomto roku 
uvedený v treťom stĺpci tabuľky v časti 
A prílohy I.
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Odôvodnenie

Hoci záväzný celkový cieľ EÚ dosiahnuť 20-percentný podiel obnoviteľných energií do roku 
2020 bol dohodnutý na zasadnutí Európskej rady 8. – 9. marca 2007 v Bruseli, ktoré sa 
venovalo záväznému celkovému cieľu EÚ dosiahnuť 20-percentný podiel obnoviteľných 
energií do roku 2020, tento cieľ nie je jasne uvedený v návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 3  odsek 3  pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý členský štát zabezpečí, že jeho 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
v doprave v roku 2020 predstavuje aspoň 
10% z konečnej spotreby energie 
v doprave v danom členskom štáte.

3. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
v doprave v roku 2025 predstavoval aspoň 
10% z konečnej spotreby energie 
v doprave v danom členskom štáte.

Odôvodnenie

Z dôvodu rastúcich cien potravín, obáv z nedostatku primeraných zásob potravín v mnohých 
rozvojových krajinách a pochybností o tom, kedy budú biopalivá druhej generácie komerčne 
dostupné, sa rok 2020 už nezdá vhodný ako cieľový rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Prehodnotenie dostupnosti biopalív 

druhej generácie
Komisia do 1. septembra 2015 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
dosiahnutom pokroku, pokiaľ ide o 
komerčnú dostupnosť biopalív druhej 
generácie, a v prípade potreby aj návrhy 
na prehodnotenie cieľa uvedeného 
v článku 3 ods. 3 prvom pododseku.



AD\730838SK.doc 9/13 PE405.910v02-00

SK

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že na bruselskom zasadnutí Európskej rady v marci 2007 sa cieľ 
10 % podmienil komerčnou dostupnosťou udržateľných biopalív druhej generácie, sa zdá 
žiaduce zaviesť ustanovenie o možnosti prehodnotenia tohto cieľa v závislosti 
od technologického vývoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a
Prerušenie národných akčných plánov

Členské štáty môžu v prípade, že ceny 
potravín a krmovín výrazne stúpnu, 
zmeniť plnenie svojho národného 
akčného plánu a prerušiť plnenie 
povinnosti dodržiavať ustanovenia článku 
3 ods. 3.

Odôvodnenie

Rastúce využívanie poľnohospodárskych surovín by nemalo viesť k výraznému nárastu cien 
potravín a krmovín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 12  odsek 5  pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty použijú pri hodnotení 
konverznej účinnosti a pomeru vstupu a 
výstupu systémov a zariadení na účely 
tohto odseku postupy Spoločenstva. Ak 
takéto postupy Spoločenstva chýbajú, 
použijú medzinárodné postupy, ak 
existujú.

Členské štáty použijú pri hodnotení 
konverznej účinnosti a pomeru vstupu a 
výstupu systémov a zariadení na účely 
tohto odseku medzinárodné postupy. Ak 
takéto postupy chýbajú, použijú postupy 
Spoločenstva, ak existujú.
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Odôvodnenie

Uprednostnenie medzinárodných noriem, ak existujú, bude znamenať menšiu 
pravdepodobnosť výskytu problémov súvisiacich dohodou o technických prekážkach obchodu 
Svetovej obchodnej organizácie. Presadzovanie spoločných medzinárodných noriem by tiež 
malo priniesť úspory z rozsahu, a tak podporiť rýchlejšie prijatie technológií s osvedčenými 
postupmi na medzinárodnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 15  odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené na 
účely uvedené v ods. 1 nesmú byť 
vyrobené zo surovín získaných z pôdy s 
uznaným vysokým stupňom biologickej 
rôznorodosti, t. j. pôdy, ktorá mala jeden 
z týchto statusov v januári 2008 alebo po 
ňom, a to bez ohľadu na to, či daná pôda 
tento status ešte má:

3. Biopalivá a iné biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v ods. 1 sa môžu 
získavať len z udržateľných zdrojov, 
pričom sa vyžaduje, aby východisková 
surovina bola sledovateľná až k jej 
zdroju, aby sa používala alebo pridávala k 
fosílnemu palivu v najbližšom možnom 
výrobnom zariadení a aby sa výrobným 
reťazcom udeľovalo osvedčenie s cieľom 
zabezpečiť, že okrem iného:

a) les nevystavený ľudskej činnosti vo 
významnej miere , t. j. les, v ktorom 
nedošlo k žiadnym významným ľudským 
zásahom alebo v ktorom bol posledný 
ľudský zásah dostatočne dávno na to, aby 
umožnil opätovné nastolenie prirodzeného 
zloženia druhov a prirodzených procesov;

a) neexistuje výrazný negatívny vplyv na 
biologickú rozmanitosť;

aa) odlesňovanie nie je nepriamo 
spôsobené výrobou biopalív na pôde 
predtým využívanej na výrobu potravín, 
ktorá sa v dôsledku toho presunula do 
environmentálne citlivých oblastí, ako sú 
lesy; 

b) oblasti určené na účely ochrany prírody, 
ak nie sú predložené dôkazy o tom, že 
výroba suroviny nie je v rozpore s týmito 
účelmi. 

b) východisková surovina nepochádza z 
oblastí určených na účely ochrany prírody, 
ak nie sú predložené dôkazy o tom, že 
výroba suroviny nie je v rozpore s týmito 
účelmi; 
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c) Trávne porasty s vysokým stupňom 
biologickej rôznorodosti, t. j. pasienky
bohaté na druhy, nehnojené
a s nezhoršenou kvalitou.

c) východisková surovina nepochádza z 
trávnych porastov s vysokým stupňom 
biologickej rôznorodosti, t. j. nehnojených 
trávnych porastov bohatých na biologické
druhy a s nezhoršenou kvalitou;

ca) neexistujú výrazné negatívne vplyvy 
na vodné zdroje; 

Komisia ustanovuje kritériá a zemepisné 
rozsahy s cieľom určiť, ktoré trávne 
porasty spadajú pod písm. c). Takéto 
opatrenie, ktoré je zamerané na zmenu 
menej zásadných prvkov tejto smernice, sa 
prijíma v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 3.

Komisia stanoví kritériá s cieľom určiť, 
ktoré východiskové suroviny spadajú pod 
písm. a), aa), c) a ca). Takéto opatrenie 
zamerané na zmenu nepodstatných prvkov 
tejto smernice sa prijme v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 21 ods. 3.

Odôvodnenie

Aby sme mali istotu, že dosah biopalív na životné prostredie bude pozitívny, malo by sa 
vyžadovať, aby plnili kritérium udržateľnosti. Okrem bodov v návrhu Komisie je dôležité 
zaoberať sa rizikom, že výroba biopalív vytlačí existujúcu výrobu potravín, ktorá sa následne 
presunie do ekologicky citlivých oblastí. Na účely zaistenia potravinovej bezpečnosti je tiež 
kľúčová otázka využívania vody.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 15  odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Biopalivá a iné biokvapaliny 
zohľadnené na účely uvedené v ods. 1 
nesmú byť dovezené alebo vyrobené zo 
surovín dovezených z krajín, ktoré na tieto 
komodity uplatňujú vývozné clá alebo 
kvantitatívne obmedzenia alebo prijímajú 
medzinárodnú potravinovú pomoc alebo 
voči ktorým začala Komisia 
antidumpingové alebo antisubvenčné 
vyšetrovanie;
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Odôvodnenie

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie poskytne výrobcom biopalív z EÚ a tretích krajín 
stimuly vo forme vyšších cien. Avšak krajiny, ktoré z biopalív už ekonomicky profitujú 
vo forme vývozných ciel alebo obmedzení, by nemali mať možnosť ďalších finančných 
stimulov prostredníctvom prístupu na európsky trh na úkor európskych daňovníkov.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 15  odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty neodmietnu na základe 
iných dôvodov environmentálnej 
udržateľnosti zohľadniť na účely uvedené 
v ods. 1 biopalivá a iné biokvapaliny 
získané v súlade s týmto článkom.

6. Členské štáty, ktoré by na účely uvedené 
v ods. 1 chceli z dôvodov udržateľnosti 
zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia pre 
biopalivá a iné biokvapaliny, zabezpečia 
súlad takýchto opatrení so zmluvami a 
oznámia ich Komisii.

Odôvodnenie

Vzhľadom na značnú neistotu, pokiaľ ide o účinnosť noriem týkajúcich sa udržateľnosti, by 
členské štáty mali mať možnosť stanoviť prísnejšie normy v súlade so zásadou subsidiarity, 
aby sa dali využiť skúsenosti z osvedčených postupov. Tým by sa nenarušil trh, keďže 
na všetkých by sa stále uplatňovala povinnosť uvedená v článku 3 ods. 3 v znení neskorších 
zmien a doplnení.  Tento prístup je v súlade s možnosťou uvedenou v článku 176 zmluvy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 16  odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. Komisia každoročne predloží správu 
Európskemu parlamentu a Rade 
o dohodách, ktoré prijala podľa odseku 4.

Odôvodnenie

Pravidelné správy sa vyžadujú preto, aby sa zabezpečila otvorenosť a transparentnosť a aby 
európski poľnohospodári mali istotu v tom, že s výrobcami z tretích krajín, ktorí využívajú 
dohody, ktoré môže uzavrieť Komisia, súťažia za rovnakých podmienok.
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