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Pozměňovací návrh 40
Lutz Goepel 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pokud jde o obiloviny, měl by být 
systém upraven tak, aby tomuto odvětví 
zajišťoval konkurenceschopnost a orientaci 
na trh a současně zachovával úlohu 
intervence jako záchranné sítě v případě 
narušení trhu a usnadňoval zemědělcům 
jejich reakci na podmínky trhu. Rada 
ve svých Závěrech o reformě intervenčního 
systému pro kukuřici předložila přehled 
celého intervenčního systému pro 
obiloviny v souvislosti s kontrolou stavu 
reformy SZP a to na základě analýzy, která 
ukázala, že v případě nízkých cen existuje 
určité riziko dodatečné intervence 
pro ječmen. Současné vyhlídky 
pro obiloviny se však od té doby výrazně 
změnily a jsou charakterizovány 
příznivými cenami na světovém trhu, které 
jsou způsobeny rostoucí poptávkou 
ve světě a nízkými zásobami obilovin 
ve světě. V této souvislosti by nastavení 
míry intervence na nulu pro jiné krmné 
obiloviny ve stejném časovém rámci jako 
u reformy v odvětví kukuřice umožnilo 
intervenci bez negativních důsledků pro trh 
s obilovinami jako celek. Prognózy 
pro odvětví obilovin platí rovněž 
pro pšenici tvrdou, což znamená, 
že intervenční nákup by mohl být zrušen, 
neboť už pozbyl svého významu vzhledem 
k tomu, že ceny na trhu jsou stále výrazně 
vyšší než cena intervenční. Protože 
intervence u obilovin má být spíše 
záchrannou sítí než prvkem, který 
ovlivňuje tvorbu cen, nemají již nadále 
význam rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy ve sklizňových obdobích, 
od nichž se vlastně odvíjí začátek 
marketingových kampaní, protože systém 
již nebude stanovovat ceny odrážející míru 

(3) Pokud jde o obiloviny, měl by být 
systém upraven tak, aby tomuto odvětví 
zajišťoval konkurenceschopnost a orientaci 
na trh a současně zachovával úlohu 
intervence jako záchranné sítě v případě
narušení trhu a usnadňoval zemědělcům 
jejich reakci na podmínky trhu. Rada 
ve svých Závěrech o reformě intervenčního 
systému pro kukuřici předložila přehled 
celého intervenčního systému pro 
obiloviny v souvislosti s kontrolou stavu 
reformy SZP, a to na základě analýzy, 
která ukázala, že v případě nízkých cen 
existuje určité riziko dodatečné intervence 
pro ječmen. Současné vyhlídky 
pro obiloviny se však od té doby výrazně 
změnily a jsou charakterizovány 
příznivými cenami na světovém trhu, které 
jsou způsobeny rostoucí poptávkou 
ve světě a nízkými zásobami obilovin 
ve světě. V této souvislosti by nastavení 
míry intervence na nulu pro jiné krmné 
obiloviny ve stejném časovém rámci jako 
u reformy v odvětví kukuřice umožnilo 
intervenci bez negativních důsledků pro trh 
s obilovinami jako celek. Prognózy 
pro odvětví obilovin platí rovněž 
pro pšenici tvrdou, což znamená, 
že intervenční nákup by mohl být zrušen, 
neboť už pozbyl svého významu vzhledem 
k tomu, že ceny na trhu jsou stále výrazně 
vyšší než cena intervenční. Protože 
intervence u obilovin má být spíše 
záchrannou sítí, měla by být zahájena 
v průběhu posledních tří měsíců 
hospodářského roku.
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intervence plus měsíční zvýšení. V zájmu 
zjednodušení by proto měla být data 
pro intervenci u obilovin v celém 
Společenství harmonizována.

Or. de

Odůvodnění

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Pozměňovací návrh 41
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Od zavedení reformy z roku 2003 
se zvýšila konkurenceschopnost v odvětví 
rýže, produkce se stabilizovala, zásoby 
se snížily vzhledem k rostoucí poptávce jak 
na trhu Společenství, tak na světovém trhu 
a očekávaná cena je výrazně nad 
intervenční cenou. Intervenční nákup 
u rýže proto není nadále nezbytný a měl 
by být zrušen.

(4) Od zavedení reformy z roku 2003 
se zvýšila konkurenceschopnost v odvětví 
rýže, produkce se stabilizovala, zásoby 
se snížily vzhledem k rostoucí poptávce jak 
na trhu Společenství, tak na světovém trhu 
a očekávaná cena je výrazně nad 
intervenční cenou. Intervence by měla být 
přesto zachována jako záchranná síť.

Or. de

Odůvodnění

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.



AM\738991CS.doc 5/74 PE412.017v01-00

CS

Pozměňovací návrh 42
Albert Deß 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Produkce a spotřeba vepřového masa 
by se měly zvýšit ve střednědobém 
horizontu, i když pomaleji než v uplynulém 
desetiletí, díky konkurenci ze strany 
drůbežího masa a vyšším cenám krmiv.
Očekává se, že ceny vepřového masa 
zůstanou výrazně vyšší, než je intervenční 
cena. U vepřového masa nebyl intervenční 
nákup po mnoho let použit a vzhledem 
k situaci na trhu a k prognózám by měl být 
zrušen.

(5) Produkce a spotřeba vepřového masa 
by se měly ve střednědobém horizontu 
zvyšovat mnohem pomaleji než 
v uplynulém desetiletí, díky konkurenci 
ze strany drůbežího masa a vyšším cenám 
krmiv. Ceny vepřového masa tak mohou 
opět klesnout pod intervenční cenu.
U vepřového masa nebyl sice intervenční 
nákup po mnoho let použit,vzhledem 
k situaci na trhu a jeho možnému vývoji
by však měl zůstat zachován.

Or. de

Odůvodnění

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Pozměňovací návrh 43
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Produkce a spotřeba vepřového masa 
by se měly zvýšit ve střednědobém 
horizontu, i když pomaleji než v uplynulém 
desetiletí, díky konkurenci ze strany 
drůbežího masa a vyšším cenám krmiv. 
Očekává se, že ceny vepřového masa 
zůstanou výrazně vyšší, než je intervenční 
cena. U vepřového masa nebyl intervenční 

(5) Produkce a spotřeba vepřového masa 
by se měly zvýšit ve střednědobém 
horizontu, i když pomaleji než v uplynulém 
desetiletí, díky konkurenci ze strany 
drůbežího masa a vyšším cenám krmiv. 
Očekává se, že ceny vepřového masa 
zůstanou výrazně vyšší, než je intervenční 
cena. U vepřového masa nebyl intervenční 
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nákup po mnoho let použit a vzhledem 
k situaci na trhu a k prognózám by měl 
být zrušen.

nákup po mnoho let použit, vzhledem 
k možnosti zvratu na trhu vyvolanému 
hygienickými nebo jinými příčinami
by však měla být zásada intervence 
zachována, aby nadále existovala 
záchranná síť.

Or. ro

Odůvodnění

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Pozměňovací návrh 44
Lutz Goepel 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zrušení intervence u těchto produktů
se může bez rizika uskutečnit v roce 2009, 
neboť současná situace na trhu a prognózy 
naznačují, že v uvedeném roce by 
k intervenci v žádném případě nedošlo.

(6) Zrušení intervence u rýže a vepřového 
masa se může bez rizika uskutečnit v roce 
2009, neboť současná situace na trhu 
a prognózy naznačují, že v uvedeném roce 
by k intervenci v žádném případě nedošlo.

Or. de

Odůvodnění

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Pozměňovací návrh 45
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) S ohledem na nestabilitu trhu 
s mlékem a na narušení a škody, jež 
způsobilo v odvětví výroby navýšení 
mléčných kvót o 2 % pro tento 
hospodářský rok bez přínosu pro 
spotřebitele, nesmí být mléčné kóty 
krátkodobě změněny. V roce 2010 je třeba 
vypracovat vhodné posouzení celkové 
situace v odvětví mléka, které umožní 
zjistit, zda režim mléčných kvót bude, 
nebo nebude platit i po roce 2015.

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít 
k postupnému, i když mírnému poklesu 
v střednědobém horizontu, protože 
pokračující restrukturalizace v členských 
státech, které nebyly členy Společenství 
před rozšířením v roce 2004, by vedla 
k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, 
zatímco růst produkce zůstává kvůli 
existenci kvót omezen. Současně se 
předpokládá, že množství mléka 
dodávaného mlékárnám ke zpracování 
bude během daného období nadále 
narůstat. Na základě silné domácí i 
zahraniční poptávky proto nyní režim 

vypouští se
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mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, 
protože narušují reakci zemědělců na 
cenové signály, a vlastně brání zisku 
v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Jejich ukončení bylo 
s postupnými vhodnými úpravami 
naplánováno na rok 2015. Z tohoto 
pohledu by postupné ukončování kvót na 
mléko každoročním zvyšováním, jak to 
stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % za 
hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny po 
ukončení kvót.

Or. pt

Odůvodnění

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Pozměňovací návrh 47
Albert Deß 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít 
k postupnému, i když mírnému poklesu 
v střednědobém horizontu, protože 
pokračující restrukturalizace v členských 
státech, které nebyly členy Společenství 
před rozšířením v roce 2004, by vedla 
k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, 

vypouští se
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zatímco růst produkce zůstává kvůli 
existenci kvót omezen. Současně 
se předpokládá, že množství mléka 
dodávaného mlékárnám ke zpracování 
bude během daného období nadále 
narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, 
protože narušují reakci zemědělců 
na cenové signály, a vlastně brání zisku 
v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Jejich ukončení bylo 
s postupnými vhodnými úpravami 
naplánováno na rok 2015. Z tohoto 
pohledu by postupné ukončování kvót 
na mléko každoročním zvyšováním, jak to 
stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % 
za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 
po ukončení kvót.

Or. de

Odůvodnění

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.
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Pozměňovací návrh 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít 
k postupnému, i když mírnému poklesu 
v střednědobém horizontu, protože 
pokračující restrukturalizace v členských 
státech, které nebyly členy Společenství 
před rozšířením v roce 2004, by vedla 
k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, 
zatímco růst produkce zůstává kvůli 
existenci kvót omezen. Současně 
se předpokládá, že množství mléka 
dodávaného mlékárnám ke zpracování 
bude během daného období nadále 
narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, 
protože narušují reakci zemědělců 
na cenové signály, a vlastně brání zisku 
v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Jejich ukončení bylo 
s postupnými vhodnými úpravami 
naplánováno na rok 2015. Z tohoto 
pohledu by postupné ukončování kvót 
na mléko každoročním zvyšováním, jak to 
stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % 
za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 
po ukončení kvót.

(8) Stávající systém kvót na mléko 
neodpovídá současným hospodářským, 
sociálním a ekologickým požadavkům 
moderního mlékárenského průmyslu.
Je třeba se vyhnout další koncentraci 
a zintenzivnění výroby mléka v několika 
málo zvýhodněných regionech. Produkci 
mléka je potřeba dále rozvíjet především 
v oblastech s pastvinami. Kromě toho je 
nutné omezit nedostatek krmiva bohatého 
na bílkoviny v EU a snížit závislost 
produkce mléka na dovozu krmiv.
V průběhu kontroly stavu reformy SZP 
by se proto měla vytvořit rámcová právní 
úprava pro organizace mlékárenských 
podniků, která by podpořila producenty 
mléka v EU ve snaze o výrobu, 
vykupování a uvádění mléka na trh 
v rámci vlastní odpovědnosti  na základě 
potřeb. Mlékárenství potřebuje flexibilní 
systém regulace produkovaného množství, 
který by se zaměřoval na kvalitu 
a ekologickou produkci s cílem 
produkovat podle potřeby a který 
by i při kolísající poptávce umožňoval 
dosáhnout cen pokrývajících výrobní 
náklady a při zajišťování odbytu by 
se obešel bez státních dotací a jakékoli 
další podpory vývozu. Zvýšení kvót 
na mléko je proto nutné odmítnout.
Producenty je třeba daleko více 
podporovat v tom, aby snižovali množství 
neprodejného mléka a byli schopni 
se postavit proti dumpingovým praktikám 
supermarketů a mlékárenského průmyslu.

Or. de
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Pozměňovací návrh 49
Stéphane Le Foll 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, 
protože narušují reakci zemědělců na 
cenové signály, a vlastně brání zisku 
v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Jejich ukončení bylo 
s postupnými vhodnými úpravami 
naplánováno na rok 2015. Z tohoto 
pohledu by postupné ukončování kvót na 
mléko každoročním zvyšováním, jak to 
stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % za 
hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny po 
ukončení kvót.

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena příliš přísnou 
správou mléčných kvót a mělo by u ní 
dojít k postupnému, i když mírnému 
poklesu v střednědobém horizontu, protože 
pokračující restrukturalizace v členských 
státech, které nebyly členy Společenství 
před rozšířením v roce 2004, by vedla 
k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, 
zatímco růst produkce zůstává kvůli 
současné správě kvót omezen.  Některé 
členské státy v současnosti nestačí kvůli 
příliš přísné správě kvót pokrýt 
vnitrostátní a zahraniční odbytiště, 
zatímco jiné členské státy nejsou schopné 
svou národní kvótu vyprodukovat. K 
nápravě této situace je třeba upravit 
výrobní kvótu v deficitních členských 
státech každoročním a asymetrickým 
zvyšováním kvót, aby státy mohly vyhovět 
svým potřebám, aniž by toto zvýšení 
způsobilo snížení cen mléka.

Or. fr

Odůvodnění

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
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connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  

Pozměňovací návrh 50
Lutz Goepel 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, 
že množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015.
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(1 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, 
že množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015.
Prohlášení ohledně úpravy kvóty do roku 
2015 lze učinit pouze v souvislosti 
s doprovodnými opatřeními 
pro producenty mléka a je nutné jej 
podmínit sledováním trhu v roce 2009. 
Regulace kvóty na mléko by se proto 
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po ukončení kvót. neměla prošetřovat v rámci kontroly stavu 
reformy SZP. Úprava kvóty na mléko 
by se měla uskutečnit až 
počínaje hospodářským rokem 2010/11.

Or. de

Odůvodnění

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingesetzt werden können. 

Pozměňovací návrh 51
Ilda Figueiredo 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám ke 
zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí i 
zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, na 
rozdíl od situace, kdy byly kvóty zavedeny 
jako reakce na nadměrnou produkci. Za 
této situace na trhu snižují kvóty možnost 
orientovat se na trh, protože narušují reakci 

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena národními
mléčnými kvótami a mělo by u ní dojít 
k postupnému, i když mírnému poklesu 
v střednědobém horizontu, protože 
pokračující restrukturalizace v členských 
státech, které nebyly členy Společenství 
před rozšířením v roce 2004, by vedla 
k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, 
zatímco růst produkce zůstává kvůli 
existenci národních kvót omezen. 
Současně se předpokládá, že množství 
mléka dodávaného mlékárnám ke 
zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí i 
zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, na 
rozdíl od situace, kdy byly kvóty zavedeny 
jako reakce na nadměrnou produkci. Za 
této situace na trhu snižují kvóty možnost 
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zemědělců na cenové signály, a vlastně
brání zisku v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Jejich ukončení bylo 
s postupnými vhodnými úpravami 
naplánováno na rok 2015. Z tohoto 
pohledu by postupné ukončování kvót na 
mléko každoročním zvyšováním, jak to 
stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % za 
hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny po 
ukončení kvót.

orientovat se na trh, protože narušují reakci 
zemědělců na cenové signály, a vlastně 
brání zisku v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Je vhodné změnit 
dohodu stanovující konec režimu 
mléčných kvót na rok 2015 s cílem zaručit 
pokračování tohoto režimu, avšak na 
spravedlivějších základech, než je tomu 
v současnosti.

Or. pt

Odůvodnění

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Pozměňovací návrh 52
Peter Baco 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8)  Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, 
že množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 

(8)  Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotøeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, 
že množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
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i zahraniční poptávky proto nyní režim
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(1% za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny po 
ukončení kvót.

i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami v návaznosti na analýzu dopadu 
zvýšení kvót v roce 2008 až 2009 
a s využitím zkušeností USA a Kanady 
v této oblasti naplánováno na rok 2015.  

Or. sk

Odůvodnění

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Pozměňovací návrh 53
Jan Mulder 

Návrh nařízení – pozměńující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
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mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(1 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 
po ukončení kvót.

mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(3 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2014/15), umožnilo 
hladký přechod bez nutnosti přílišné změny 
po ukončení kvót. 

Or. en

Odůvodnění

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Pozměňovací návrh 54
Niels Busk 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka (8) Celková produkce mléka 
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ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(1 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 
po ukončení kvót.

ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(2 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2014/15), umožnilo 
hladký přechod bez nutnosti přílišné změny 
po ukončení kvót. 

Or. en

Odůvodnění

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 
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Pozměňovací návrh 55
Mairead McGuinness 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám ke 
zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(1 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 
po ukončení kvót.

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(2 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2014/15), umožnilo 
hladký přechod bez nutnosti přílišné změny 
po ukončení kvót.

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(1 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 
po ukončení kvót.

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(alespoň 2 % za hospodářský rok počínaje 
od roku 2009/10 do roku 2013/14), 
umožnilo hladký přechod bez nutnosti 
přílišné změny po ukončení kvót. 

Or. en

Odůvodnění

To provide for a smooth transition ahead of the  milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
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landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Pozměňovací návrh 57
Czesław Adam Siekierski 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, 
že množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015.
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(1 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 
po ukončení kvót.

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, 
že množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Pokud 
by měly být kvóty na mléko ukončeny 
v roce 2015, je nutné zavést vhodné 
úpravy. Z tohoto pohledu by postupné 
ukončování kvót na mléko každoročním 
zvyšováním, jak to stanoví příloha I tohoto 
nařízení (2 % za hospodářský rok počínaje 
od roku 2009/10 do roku 2013/14), 
umožnilo hladký přechod bez přílišné 
změny po ukončení kvót.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 58
Kyösti Virrankoski

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto režim 
mléčných kvót nyní brání rozšíření 
produkce, na rozdíl od situace, kdy byly 
kvóty zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. Jejich 
ukončení bylo s postupnými vhodnými 
úpravami naplánováno na rok 2015. 
Z tohoto pohledu by postupné ukončování 
kvót na mléko každoročním zvyšováním, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení 
(1 % za hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny 
po ukončení kvót.

(8) Celková produkce mléka 
ve Společenství je omezena vnitrostátními 
mléčnými kvótami a mělo by u ní dojít 
k postupnému, i když mírnému poklesu 
v střednědobém horizontu, protože 
pokračující restrukturalizace v členských 
státech, které nebyly členy Společenství 
před rozšířením v roce 2004, by vedla 
k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, 
zatímco růst produkce zůstává kvůli 
existenci vnitrostátních kvót omezen. 
Současně se předpokládá, že množství 
mléka dodávaného mlékárnám 
ke zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí 
i zahraniční poptávky proto současný
režim mléčných kvót nyní brání rozšíření 
produkce, na rozdíl od situace, kdy byly 
kvóty zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, protože 
narušují reakci zemědělců na cenové 
signály, a vlastně brání zisku v odvětví, 
protože zpomalují restrukturalizaci. 
Současný režim mléčných kvót bude 
ukončen v roce 2015. Z tohoto pohledu by 
postupné ukončování kvót na mléko 
každoročním zvyšováním, jak to stanoví 
příloha I tohoto nařízení (2 % 
za hospodářský rok 2008/09 a 1 % 
za hospodářský rok 2009/10 a 2010/11), 
usnadnilo hladký přechod bez nutnosti 
přílišné změny po ukončení kvót. Bude 
založen mléčný fond, který bude 
financován částkami odpovídajícími 
uplatnění superdaně a úsporám, které 
vzniknou díky odstranění tržních nástrojů. 
Tento fond může být členskými státy 
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využíván k tomu, aby byly horským 
a jinak znevýhodněným regionům 
poskytovány prémie na dojnice.   

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám ke 
zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí i 
zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, 
na rozdíl od situace, kdy byly kvóty 
zavedeny jako reakce na nadměrnou 
produkci. Za této situace na trhu snižují 
kvóty možnost orientovat se na trh, 
protože narušují reakci zemědělců na 
cenové signály, a vlastně brání zisku 
v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Jejich ukončení bylo 
s postupnými vhodnými úpravami 
naplánováno na rok 2015. Z tohoto 
pohledu by postupné ukončování kvót na 
mléko každoročním zvyšováním, jak to 
stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % za 
hospodářský rok počínaje od roku 
2009/10 do roku 2013/14), umožnilo 
hladký přechod bez přílišné změny po 

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám ke
zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Zvýšení mléčných kvót, 
jak to stanoví příloha I tohoto nařízení (o 
2 % pro hospodářský rok 2008/2009 a o 
1 % pro hospodářské roky 2009/2010 
a 2010/2011) umožní získat prostředky 
nezbytné k provedení vhodného posouzení 
situace na trhu v odvětví mléka.
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ukončení kvót.

Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena mléčnými 
kvótami a mělo by u ní dojít k postupnému, 
i když mírnému poklesu v střednědobém 
horizontu, protože pokračující 
restrukturalizace v členských státech, které 
nebyly členy Společenství před rozšířením 
v roce 2004, by vedla k poklesu spotřeby 
mléka v hospodářství, zatímco růst 
produkce zůstává kvůli existenci kvót 
omezen. Současně se předpokládá, že 
množství mléka dodávaného mlékárnám ke 
zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí i 
zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, na 
rozdíl od situace, kdy byly kvóty zavedeny 
jako reakce na nadměrnou produkci. Za 
této situace na trhu snižují kvóty možnost 
orientovat se na trh, protože narušují reakci 
zemědělců na cenové signály, a vlastně 
brání zisku v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Jejich ukončení bylo 
s postupnými vhodnými úpravami 
naplánováno na rok 2015. Z tohoto 
pohledu by postupné ukončování kvót na 
mléko každoročním zvyšováním, jak to 
stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % za 
hospodářský rok počínaje od roku 2009/10 
do roku 2013/14), umožnilo hladký 
přechod bez přílišné změny po ukončení 
kvót.

(8) Celková produkce mléka ve 
Společenství je omezena vnitrostátními
mléčnými kvótami a mělo by u ní dojít 
k postupnému, i když mírnému poklesu 
v střednědobém horizontu, protože 
pokračující restrukturalizace v členských 
státech, které nebyly členy Společenství 
před rozšířením v roce 2004, by vedla 
k poklesu spotřeby mléka v hospodářství, 
zatímco růst produkce zůstává kvůli 
existenci vnitrostátních kvót omezen. 
Současně se předpokládá, že množství 
mléka dodávaného mlékárnám ke 
zpracování bude během daného období 
nadále narůstat. Na základě silné domácí i 
zahraniční poptávky proto nyní režim 
mléčných kvót brání rozšíření produkce, na 
rozdíl od situace, kdy byly kvóty zavedeny 
jako reakce na nadměrnou produkci. Za 
této situace na trhu snižují kvóty možnost 
orientovat se na trh, protože narušují reakci 
zemědělců na cenové signály, a vlastně 
brání zisku v odvětví, protože zpomalují 
restrukturalizaci. Jejich ukončení bylo 
s postupnými vhodnými úpravami 
naplánováno na rok 2015. Z tohoto 
pohledu postupné ukončování kvót na 
mléko každoročním zvyšováním, jak to 
stanoví příloha I tohoto nařízení (1 % za 
hospodářský rok počínaje od roku 2009/10 
do roku 2013/14) není dostatečné pro ty 
členské státy, ve kterých má toto 
„pozvolné“přechodné období sloužit pro 
přípravu hospodářství na situace větší 
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konkurence a které vyžadují 
diferencované zvyšování, a především, 
má-li se předejít přílišným změnám po 
ukončení kvót.

Or. es

Pozměňovací návrh 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8 a) Před úpravou kvóty na mléko je 
třeba provést analýzu dopadu 2% zvýšení 
kvóty na mléko k 1. dubnu 2008.
Ve zprávě, která má být předložena 
Parlamentu, je nutné uvést vliv tohoto 
zvýšení na celosvětový trh i na vnitřní trh 
EU. Stejně tak je nutné uvést informace 
o vývoji v různých výrobních regionech 
s ohledem na vývoj výrobních 
a spotřebních cen a na dopad v sociální 
oblasti. Je přitom nutné zohlednit 
problematiku zachování krajiny 
v přírodně znevýhodněných oblastech, 
obnovy kulturní krajiny 
a konkurenceschopnosti mléčných farem.

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Lutz Goepel 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Podpora investic pro producenty 
mléka by se od roku 2009 neměla 
omezovat na doložené kvóty, aby 
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se investice producentů více řídily vývojem 
na trhu.

Or. de

Odůvodnění

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 

Pozměňovací návrh 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8 a) Kvóty pro mléko jsou na úrovni EU 
nedostatečně využívány, což se značně liší 
od skutečností zjištěných při prověřování 
vnitrostátní kvóty a jejího využití v daném 
členském státě. Proto je třeba, aby změny 
vyplývající z této kontroly zohlednily 
konkrétní situaci států, které čelí 
strukturálním obtížím a/ nebo vnitřním 
problémům v  poměru nabídky a 
poptávky, vzhledem k nimž je třeba 
překročit 1,5% lineární zvýšení, které bylo
původně obecně plánováno.

Or. es
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Pozměňovací návrh 64
Albert Deß 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Trh se sýry se stabilně rozšiřuje díky 
zvyšující se poptávce ve Společenství 
i mimo ně. Obecně proto ceny sýrů zůstaly 
po určitou dobu stálé, což nebylo výrazně 
ovlivněno snížením úředních cen volně 
ložených, nebalených produktů (másla 
a sušeného mléka). Jak z hlediska 
ekonomického, tak z hlediska řízení trhu 
není nadále odůvodněna stálá 
a nepovinná podpora pro soukromé 
skladování produktu s vysokou hodnotou 
a řízeného trhem, jakým je třeba sýr, 
a měla by být zrušena.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Pozměňovací návrh 65
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Trh se sýry se stabilně rozšiřuje díky 
zvyšující se poptávce ve Společenství 
i mimo ně. Obecně proto ceny sýrů zůstaly 
po určitou dobu stálé, což nebylo výrazně 
ovlivněno snížením úředních cen volně 
ložených, nebalených produktů (másla 
a sušeného mléka). Jak z hlediska 
ekonomického, tak z hlediska řízení trhu 
není nadále odůvodněna stálá a nepovinná 

(9) Trh se sýry se stabilně rozšiřuje díky 
zvyšující se poptávce ve Společenství 
i mimo ně. Obecně proto ceny sýrů zůstaly 
po určitou dobu stálé, což nebylo výrazně 
ovlivněno snížením úředních cen volně 
ložených, nebalených produktů (másla 
a sušeného mléka). Jak z hlediska 
ekonomického, tak z hlediska řízení trhu 
není stálá a nepovinná podpora pro 
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podpora pro soukromé skladování 
produktu s vysokou hodnotou a řízeného 
trhem, jakým je třeba sýr, a měla by být 
zrušena.

soukromé skladování produktu s vysokou 
hodnotou a řízeného trhem, jakým je třeba 
sýr, v tuto chvíli nadále nutná, nicméně 
by měla být jakožto záchranná síť 
zachována i do budoucna. Uvolněné 
finanční prostředky by měly být převedeny 
do mléčného fondu.

Or. de

Odůvodnění

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Pozměňovací návrh 66
Mairead McGuinness 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Podpora pro soukromé skladování 
másla není ve větší míře využívána. 
Vzhledem k sezónnímu charakteru 
produkce mléka ve Společenství bude vždy 
existovat i sezónní charakter produkce 
másla. Proto může dojít k občasnému tlaku 
na trh s máslem, který by mohl být zmírněn 
sezónním skladováním. Komise by však 
měla přijmout rozhodnutí spíše na základě 
důkladné analýzy trhu než povinnosti 
zahájit každý rok režim, a režim by tudíž 
měl být nepovinný.

(10) Podpora pro soukromé skladování 
másla není ve větší míře využívána. 
Vzhledem k sezónnímu charakteru 
produkce mléka ve Společenství bude vždy 
existovat i sezónní charakter produkce 
másla. Proto může dojít k občasnému tlaku 
na trh s máslem, který by mohl být zmírněn 
sezónním skladováním. Rozhodnutí 
o odpovídající úrovni podpory trhu by 
mělo být založeno na dohodnuté analýze 
bezprostředních požadavků trhu.    

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Albert Deß 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské 
výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě 
byly sníženy v souladu se snížením 
intervenční ceny másla od roku 2004 
a následně dosáhly nulové hodnoty před 
tím, než byla vzhledem k příznivé situaci 
na trhu pozastavena nabídková řízení.
Režimy podpory odbytu již nejsou potřeba 
pro podporu trhu na úrovni intervenční 
ceny, a měly by být proto zrušeny.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Pozměňovací návrh 68
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské 
výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě 
byly sníženy v souladu se snížením 
intervenční ceny másla od roku 2004 
a následně dosáhly nulové hodnoty před 
tím, než byla vzhledem k příznivé situaci 
na trhu pozastavena nabídková řízení.
Režimy podpory odbytu již nejsou potřeba 
pro podporu trhu na úrovni intervenční 
ceny, a měly by být proto zrušeny.

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské 
výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě 
byly sníženy v souladu se snížením 
intervenční ceny másla od roku 2004 
a následně dosáhly nulové hodnoty před 
tím, než byla vzhledem k příznivé situaci 
na trhu pozastavena nabídková řízení.

Or. de
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Odůvodnění

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Pozměňovací návrh 69
Mairead McGuinness 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské 
výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě 
byly sníženy v souladu se snížením 
intervenční ceny másla od roku 2004 
a následně dosáhly nulové hodnoty 
před tím, než byla vzhledem k příznivé 
situaci na trhu pozastavena nabídková 
řízení. Režimy podpory odbytu již nejsou 
potřeba pro podporu trhu na úrovni 
intervenční ceny, a měly by být proto 
zrušeny.

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské 
výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě 
byly sníženy v souladu se snížením 
intervenční ceny másla od roku 2004 
a následně dosáhly nulové hodnoty 
před tím, než byla vzhledem k příznivé 
situaci na trhu pozastavena nabídková 
řízení. Automatické roční režimy podpory 
odbytu již nejsou potřeba pro podporu trhu 
na úrovni intervenční ceny, ale Evropská 
komise by měla zachovat flexibilitu, která 
umožní návrat k podpoře spotřeby.  

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské 
výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě 
byly sníženy v souladu se snížením 
intervenční ceny másla od roku 2004 
a následně dosáhly nulové hodnoty před 
tím, než byla vzhledem k příznivé situaci 
na trhu pozastavena nabídková řízení. 
Režimy podpory odbytu již nejsou potřeba

(12) Podpory odbytu u másla na pekařské 
výrobky a zmrzlinu a k přímé spotřebě 
byly sníženy v souladu se snížením 
intervenční ceny másla od roku 2004 
a následně dosáhly nulové hodnoty před 
tím, než byla vzhledem k příznivé situaci 
na trhu pozastavena nabídková řízení. 
Režimy podpory odbytu již nejsou 
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pro podporu trhu na úrovni intervenční 
ceny, a měly by být proto zrušeny.

v současné době pro podporu trhu 
na úrovni intervenční ceny potřeba, měly 
by však být zachovány ve formě 
záchranné sítě.

Or. ro

Odůvodnění

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Pozměňovací návrh 71
Kyösti Virrankoski 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posílení 
konkurenceschopnosti zemědělství 
ve Společenství a podpory udržitelného 
zemědělství více orientovaného na trh je 
třeba, podobně jako tomu bylo v případě 
reformy společné zemědělské politiky 
z roku 2003, pokračovat v přechodu 
od podpory produkce k podpoře 
producentů zrušením stávajících podpor 
pro sušená krmiva, len, konopí 
a bramborový škrob podle nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, 
kterým se stanoví společná organizace 
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení 
pro některé zemědělské produkty (jednotné 
nařízení o společné organizaci trhů)32, 
a začleněním podpory pro tyto produkty 
do systému oddělené podpory příjmů 
pro každý zemědělský podnik. Podobně 
jako tomu bylo u reformy společné 
zemědělské politiky z roku 2003, i když 
oddělení podpory vyplácené zemědělcům 
nebude znamenat změnu skutečně 
vyplacených částek, výrazně to zvýší 
účinnost podpory příjmů.

13) Za účelem posílení 
konkurenceschopnosti zemědělství 
ve Společenství a podpory udržitelného 
zemědělství více orientovaného na trh je 
třeba, podobně jako tomu bylo v případě 
reformy společné zemědělské politiky 
z roku 2003, pokračovat v přechodu 
od podpory produkce k podpoře 
producentů zrušením stávajících podpor 
pro sušená krmiva, len a konopí podle 
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 
22. října 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní 
ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů)32, a začleněním podpory 
pro tyto produkty do systému oddělené 
podpory příjmů pro každý zemědělský 
podnik. Podobně jako tomu bylo u reformy 
společné zemědělské politiky z roku 2003, 
i když oddělení podpory vyplácené 
zemědělcům nebude znamenat změnu 
skutečně vyplacených částek, výrazně to 
zvýší účinnost podpory příjmů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rada rozhodla v roce 2000 ukončit 
postupně podpory pro krátká lněná 
a konopná vlákna. Toto rozhodnutí bylo 
provedeno s platností od hospodářského 
roku 2009/10 prostřednictvím změn 
jednotného nařízení o společné organizaci 
trhů (ES) č. 247/2008, jako např. 
postupného ukončování dodatečné podpory 
na zpracování pro zpracovatele lnu 
pěstovaného v tradičních oblastech. 
Podpora pro dlouhá lněná vlákna by měla 
být oddělena. Aby se však odvětví mohlo 
přizpůsobit, mělo by k přechodu na režim 
jednotné platby dojít z poloviny v roce 
2011 a ze zbývající části v roce 2013.

(14) Rada rozhodla v roce 2000 ukončit 
postupně podpory pro krátká lněná 
a konopná vlákna. Toto rozhodnutí bylo 
provedeno s platností od hospodářského 
roku 2009/10 prostřednictvím změn 
jednotného nařízení o společné organizaci 
trhů (ES) č. 247/2008, jako např. 
postupného ukončování dodatečné podpory 
na zpracování pro zpracovatele lnu 
pěstovaného v tradičních oblastech. 
Podpora pro dlouhá lněná vlákna by měla 
být oddělena. Aby se však odvětví mohlo 
přizpůsobit, měl by být stávající systém 
zachován alespoň do hospodářského roku 
2012/2013 a v případě Rumunska 
a Bulharska do roku 2014/2015.

Or. ro

Odůvodnění

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 

Pozměňovací návrh 73
Lutz Goepel 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Rada rozhodla v roce 2000 ukončit 
postupně podpory pro krátká lněná 
a konopná vlákna. Toto rozhodnutí bylo 

(14) Rada rozhodla v roce 2000 ukončit 
postupně podpory pro krátká lněná 
a konopná vlákna. Toto rozhodnutí bylo 
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provedeno s platností od hospodářského 
roku 2009/10 prostřednictvím změn 
jednotného nařízení o společné organizaci 
trhů (ES) č. 247/2008, jako např. 
postupného ukončování dodatečné podpory 
na zpracování pro zpracovatele lnu 
pěstovaného v tradičních oblastech.
Podpora pro dlouhá lněná vlákna by měla 
být oddělena. Aby se však odvětví mohlo 
přizpůsobit, mělo by k přechodu na režim 
jednotné platby dojít z poloviny v roce 
2011 a ze zbývající části v roce 2013.

provedeno s platností od hospodářského 
roku 2009/10 prostřednictvím změn 
jednotného nařízení o společné organizaci 
trhů (ES) č. 247/2008, jako např. 
postupného ukončování dodatečné podpory 
na zpracování pro zpracovatele lnu 
pěstovaného v tradičních oblastech.
Podpora pro dlouhá lněná vlákna by měla 
být oddělena. Aby se však odvětví mohlo 
přizpůsobit, mělo by k přechodu na režim 
jednotné platby dojít nejpozději v roce 
2013.

Or. de

Odůvodnění

In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Pozměňovací návrh 74
Albert Deß 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) U režimu sušených krmiv byla 
reforma uskutečněna v roce 2003, kdy byla 
část podpory oddělena a poskytnuta 
producentům. V souvislosti s celkovou 
orientací kontroly stavu reformy směrem 
k větší orientaci na trh a se současnými 
vyhlídkami trhů s krmivy by měl být 
přechod na úplné oddělení v celém odvětví 
ukončen oddělením zbývající podpory 
pro toto odvětví. 

(15) U režimu sušených krmiv byla 
reforma uskutečněna v roce 2003, kdy byla 
část podpory oddělena a poskytnuta 
producentům. V souvislosti s celkovou 
orientací kontroly stavu reformy směrem 
k větší orientaci na trh a se současnými 
vyhlídkami trhů s krmivy by měl být 
přechod na úplné oddělení v celém odvětví 
ukončen oddělením zbývající podpory 
pro toto odvětví nejpozději do roku 2013.

Mělo by být možné zmírnit účinky 
ukončení vyplácení podpory 
zpracovatelům vhodnou úpravou ceny 
vyplácené producentům surovin, kteří 
budou mít v důsledku oddělení sami 
nárok na zvýšenou přímou podporu. 
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Ukončení poskytování podpory 
zpracovatelům je rovněž odůvodněno 
situací na trhu a prognózami, jaké mají 
bílkovinné plodiny jako celek. Vzhledem 
k tomu, že toto odvětví již prochází 
restrukturalizací od reformy z roku 2003 
a že u produkce sušených pícnin byl 
zjištěn zvláště negativní dopad na životní 
prostředí, měla by být podpora oddělena, 
i když by mělo být poskytnuto krátké 
přechodné období v délce dvou let, 
aby se toto odvětví mohlo přizpůsobit.

Or. de

Odůvodnění

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Pozměňovací návrh 75
Lutz Goepel 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) U režimu sušených krmiv byla 
reforma uskutečněna v roce 2003, kdy byla 
část podpory oddělena a poskytnuta 
producentům. V souvislosti s celkovou 
orientací kontroly stavu reformy směrem 
k větší orientaci na trh a se současnými 
vyhlídkami trhů s krmivy by měl být 
přechod na úplné oddělení v celém odvětví 
ukončen oddělením zbývající podpory 
pro toto odvětví. Mělo by být možné 
zmírnit účinky ukončení vyplácení 
podpory zpracovatelům vhodnou úpravou 
ceny vyplácené producentům surovin, kteří 
budou mít v důsledku oddělení sami nárok 
na zvýšenou přímou podporu. Ukončení 
poskytování podpory zpracovatelům je 
rovněž odůvodněno situací na trhu 

(15) U režimu sušených krmiv byla 
reforma uskutečněna v roce 2003, kdy byla 
část podpory oddělena a poskytnuta 
producentům. V souvislosti s celkovou 
orientací kontroly stavu reformy směrem 
k větší orientaci na trh a se současnými 
vyhlídkami trhů s krmivy by měl být 
přechod na úplné oddělení v celém odvětví 
ukončen oddělením zbývající podpory 
pro toto odvětví. Mělo by být možné 
zmírnit účinky ukončení vyplácení 
podpory zpracovatelům vhodnou úpravou 
ceny vyplácené producentům surovin, kteří 
budou mít v důsledku oddělení sami nárok 
na zvýšenou přímou podporu. Ukončení 
poskytování podpory zpracovatelům je 
rovněž odůvodněno situací na trhu 
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a prognózami, jaké mají bílkovinné 
plodiny jako celek. Vzhledem k tomu, 
že toto odvětví již prochází 
restrukturalizací od reformy z roku 2003 
a že u produkce sušených pícnin byl zjištěn 
zvláště negativní dopad na životní 
prostředí, měla by být podpora oddělena, 
i když by mělo být poskytnuto krátké 
přechodné období v délce dvou let, aby 
se toto odvětví mohlo přizpůsobit.

a prognózami, jaké mají bílkovinné 
plodiny jako celek. Vzhledem k tomu, 
že toto odvětví již prochází 
restrukturalizací od reformy z roku 2003 
a že u produkce sušených pícnin byl zjištěn 
zvláště negativní dopad na životní 
prostředí, měla by být podpora oddělena 
nejpozději do roku 2013, aby se toto 
odvětví mohlo přizpůsobit.

Or. de

Odůvodnění

In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Pozměňovací návrh 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrht

(17) Vývoj na domácích i zahraničních 
trzích s obilovinami a škrobem způsobuje, 
že produkční náhrada pro škrob již není 
z hlediska původních cílů přiměřená, a 
měla by být proto zrušena. Situace na trhu 
a prognózy jsou takové, že podpora byla 
po určitou dobu stanovena na nulu a 
stejný stav se očekává i do budoucna, 
takže k rychlému zrušení může dojít bez 
negativních účinků pro toto odvětví.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.
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Pozměňovací návrh 77
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ustanoveními o výjimečných 
opatřeních na podporu trhu v souvislosti 
s chorobami zvířat je třeba se zabývat 
v horizontálním ustanovení o řízení rizik, 
a tudíž by měla být v nařízení (ES) 
č. 1234/2007 zrušena.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18 a) Vzhledem k rostoucímu významu 
účinného řízení rizik by měly mít členské 
státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci či organizace 
producentů  platí v rámci zemědělského 
pojištění, a rovněž na finanční 
odškodnění za určité hospodářské ztráty 
v případě chorob zvířat či rostlin.

Or. es
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Pozměňovací návrh 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a) Komise do roku 2013 zruší všechny 
vývozní náhrady.

Or. en

Odůvodnění

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Pozměňovací návrh 80
Paulo Casaca 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 247/2006
Čl. 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 247/2006 
se mění takto:
„Odchylně od odst. 2 písm. a) je možné 
vyvézt z Azor do ostatních částí 
Společenství tato maximální množství 
cukru (kódu KN 1701) v letech:
– 2008: 3 000 tun

– 2009: 2 285 tun,

– 2010: 1 570 tun,
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– 2011:  855 tun.“

Or. pt

Odůvodnění

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Pozměňovací návrh 81
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 247/2006
Čl. 4 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 247/2006 
se mění takto:
„Odchylně od odst. 2 písm. a) je možné 
vyvézt z Azor do ostatních částí 
Společenství tato maximální množství 
cukru (kódu KN 1701) v letech:

Or. pt

Pozměňovací návrh 82
Paulo Casaca 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č.1234/2007
Čl. 5 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 247/2006 se mění takto:
„Během období podle čl. 10 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1260/2001 je cukr C 
stanovený v čl. 13 uvedeného nařízení, 
jenž se vyvážel v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení Komise (EHS) 
č. 2670/81 ze dne 14. září 1981, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla pro 
výrobu cukru nad rámec kvóty, 
určeného ke spotřebě na Madeiru 
a Kanárské ostrovy ve formě bílého 
cukru kódu KN 1701 a pro rafinaci 
a spotřebu na Azory ve formě surového 
cukru kódu KN 17011210 za podmínek 
stanovených tímto nařízením, osvobozen 
od dovozního cla v mezích předběžného 
odhadu dodávek stanoveného článkem 2 
tohoto nařízení.“

Or. pt

Odůvodnění

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Pozměňovací návrh 83
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 247 /2006
Čl. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 
247/2006 se mění takto:
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„Během období podle čl. 10 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1260/2001 je cukr C 
stanovený v čl. 13 uvedeného nařízení, 
jenž se vyvážel v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení Komise (EHS) č. 
2670/81 ze dne 14. září 1981, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla pro výrobu 
cukru nad rámec kvóty, určeného ke 
spotřebě na Madeiru a Kanárské 
ostrovy ve formě bílého cukru kódu KN 
1701 a pro rafinaci a spotřebu na Azory 
ve formě surového cukru kódu KN 
17011210 za podmínek stanovených 
tímto nařízením, osvobozen od 
dovozního cla v mezích předběžného 
odhadu dodávek stanoveného článkem 2 
tohoto nařízení.“

Or. pt

Pozměňovací návrh 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) se 
zrušuje.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.
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Pozměňovací návrh 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 1
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 8 – odst.1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) se 
zrušuje.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Pozměňovací návrh 86
Béla Glattfelder 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V čl. 8 odst. 1 se zrušuje písmeno b). vypouští se

Or. hu

Odůvodnění

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Pozměňovací návrh 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Článek 10 se mění takto: vypouští se
a) Odstavec 1 se mění takto:
i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
«a) pšenici obecnou, ječmen, kukuřici a
čirok;“,
ii) písmeno b) se zrušuje. 

Or. es

Odůvodnění

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Pozměňovací návrh 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Článek 10 se mění takto: vypouští se
a) Odstavec 1 se mění takto:
i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
«a) pšenici obecnou, ječmen, kukuřici a 
čirok;“,
ii) písmeno b) se zrušuje.
b) odstavec 2 se zrušuje.
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Or. es

Odůvodnění

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Pozměňovací návrh 89
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Čl. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 se mění takto:
a. oddíl 1 se mění takto:

vypouští se

i. písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) pšenici obecnou, ječmen, kukuřici 
a čirok;“,
ii. písmeno b) se zrušuje;
b. odstavec 2 se vypouští.

Or. de

Odůvodnění

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Pozměňovací návrh 90
Béla Glattfelder 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Článek 10 se mění takto:
a) Odstavec 1 se mění takto:

vypouští se

i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) pšenici obecnou, ječmen, kukuřici 
a čirok;“
ii. písmeno b) se zrušuje.
b) Odstavec 2 se zrušuje.

Or. hu

Odůvodnění

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Pozměňovací návrh 91
Astrid Lulling 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2 – písm. a –písm. ii a (nové)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 10 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

přidává se písmeno e a):
e a) vepřové maso, jmenovitě jatečně 
upravená těla nebo půlky jatečně 
upravených těl, čerstvé nebo chlazené, 
kódu KN 02031110, bůčky (prorostlé), 
čerstvé nebo chlazené, kódu KN 
ex02031915, a neškvařený vepřový tuk, 
čerstvý nebo chlazený, kódu KN 
ex02090011. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Czesław Adam Siekierski 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 11 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d a) u vepřového masa v průběhu 
kteréhokoli hospodářského roku.

Or. pl

Pozměňovací návrh 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Veřejnou intervenci pro pšenici 
obecnou může Komise bez zapojení 
výboru podle čl. 195 odst. 1 zastavit, 
pokud je cena za pšenici s minimálním 
obsahem bílkovin 11 % pocházející 
z Rouenu vyšší než referenční cena. 

(2) Veřejnou intervenci pro pšenici 
obecnou může Komise bez zapojení 
výboru podle čl. 195 odst. 1 zastavit, 
pokud je cena za pšenici s minimálním 
obsahem bílkovin 11 % v některém 
členském státě nebo regionu členského 
státu vyšší než referenční cena.

Or. hu

Odůvodnění

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 
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Pozměňovací návrh 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 12 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Veřejnou intervenci pro pšenici obecnou 
může Komise bez zapojení výboru podle 
čl. 195 odst. 1 zastavit, pokud je cena za 
pšenici s minimálním obsahem bílkovin 
11 % („Rouen delivered“ – s dodáním do 
Rouenu) vyšší než referenční cena.

2. Veřejnou intervenci pro pšenici obecnou 
může Komise zastavit, pokud je cena za 
pšenici s minimálním obsahem bílkovin 11 
% („Rouen delivered“ – s dodáním do 
Rouenu) vyšší než referenční cena

Komise ji bez zapojení výboru uvedeného 
v čl. 195 odst. 1 znovu zahájí, pokud již 
nebudou platit podmínky uvedené 
v prvním pododstavci tohoto odstavce.

Komise ji znovu zahájí, pokud již nebudou 
platit podmínky uvedené v prvním 
pododstavci tohoto odstavce.

Or. fr

Odůvodnění

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Pozměňovací návrh 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II –hlava I – kapitola I –oddíl II – pododdíl II 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pododdíl II oddílu II kapitoly I hlavy I 
části II se nahrazuje tímto:

vypouští se

„PODODDÍL II
ZAHÁJENÍ A ZASTAVENÍ NÁKUPU

Článek 11
Období veřejné intervence
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Veřejná intervence je k dispozici:
a) u obilovin od 1. listopadu do 31. 
května;
b) u cukru v průběhu hospodářského roku 
2008/09 a 2009/10;
c) u hovězího a telecího masa v průběhu 
kteréhokoli hospodářského roku;
d) u másla a sušeného odstředěného
mléka od 1. března do 31. srpna.

Článek 12
Zahájení veřejné intervence

1. Během období uvedených v článku 11:
a) se veřejná intervence zahajuje pro 
obiloviny, cukr, máslo a sušené 
odstředěné mléko až do omezení 
intervence uvedených v čl. 13 odst. 1;
b) zahájí Komise, bez zapojení výboru 
podle čl. 195 odst. 1, veřejnou intervenci 
pro hovězí maso, pokud je během 
reprezentativního období průměrná tržní 
cena hovězího masa v některém členském 
státě nebo některém regionu členského 
státu zjištěná na základě klasifikační 
stupnice Společenství pro jatečně 
upravená těla podle čl. 42 odst. 1 nižší než 
1 560 EUR za tunu.
2. Veřejnou intervenci pro pšenici 
obecnou může Komise bez zapojení 
výboru podle čl. 195 odst. 1 zastavit, 
pokud je cena za pšenici s minimálním 
obsahem bílkovin 11 % („Rouen 
delivered“ – s dodáním do Rouenu) vyšší 
než referenční cena.
Komise ji bez zapojení výboru uvedeného 
v čl. 195 odst. 1 znovu zahájí, pokud již 
nebudou platit podmínky uvedené 
v prvním pododstavci tohoto odstavce.
3. Komise ukončí bez zapojení výboru 
podle článku 195 odst. 1 nákup v rámci 
veřejné intervence pro hovězí maso podle 
odst. 1 písm. b), pokud během 
reprezentativního období již nebudou 
splněny podmínky stanovené v uvedeném 
písmenu.

Článek 13
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Omezení intervence
1. Nákup v rámci veřejné intervence se 
provádí pouze v rámci těchto omezení:
a) u ječmene, kukuřice a čiroku – 0 tun 
pro každé období uvedené v čl. 11 písm. 
a);
b) u cukru – 600 000 tun, vyjádřeno jako 
bílý cukr, pro každý hospodářský rok;
c) u másla – 30 000 tun pro každé období 
uvedené v čl. 11 písm. d);
d) u sušeného odstředěného mléka –
109 000 tun pro každé období uvedené 
v čl. 11 písm. d).
2. Cukr skladovaný podle odst. 1 písm. b) 
v průběhu hospodářského roku nesmí být 
skladován za použití jiných opatření 
stanovených v článcích 32, 52 a 63.
3. Odchylně od odstavce 1 může Komise u 
produktů uvedených v písmenech a), c) a 
d) rozhodnout, že bude pokračovat 
veřejná intervence nad množství uvedená 
v uvedeném odstavci, pokud to vyžaduje 
situace na trhu, a zejména vývoj tržních 
cen.“

Or. es

Odůvodnění

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Pozměňovací návrh 96
Czesław Adam Siekierski 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u ječmene, kukuřice a čiroku – 0 tun 
pro každé období uvedené v čl. 11 

vypouští se 
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písm. a);

Or. pl

Pozměňovací návrh 97
Béla Glattfelder 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u ječmene, kukuřice a čiroku – 0 tun 
pro každé období uvedené v čl. 11 písm. a)

vypouští se

Or. hu

Odůvodnění

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Pozměňovací návrh 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl II – čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u ječmene, kukuřice a čiroku – 0 tun 
pro každé období uvedené v čl. 11 písm. a) 

a) u kukuřice a čiroku – 0 tun pro každé 
období uvedené v čl. 11 písm. a);

Or. hu



AM\738991CS.doc 49/74 PE412.017v01-00

CS

Odůvodnění

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Pozměňovací návrh 99
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl III – čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Intervenční ceny a množství přijatá 
k intervenci u produktů uvedených v čl. 10 
písm. a), d), e) a f) stanoví Komise 
prostřednictvím nabídkových řízení.
Za zvláštních okolností mohou být 
na základě zjištěných průměrných tržních 
cen nabídková řízení omezena nebo 
intervenční ceny a množství přijatá 
k intervenci stanovena na členský stát nebo 
na region členského státu.

1. Intervenční ceny produktů uvedených 
v čl. 10 písm. a), d), e) a f) stanoví Komise 
prostřednictvím nabídkových řízení 
po dosažení stropů stanovených v čl. 13 
odst. 1. Za zvláštních okolností mohou být 
na základě zjištěných průměrných tržních 
cen nabídková řízení omezena nebo 
intervenční ceny a množství přijatá 
k intervenci stanovena na členský stát nebo
na region členského státu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl III – čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u obilovin – než příslušné referenční 
ceny;

vypouští se

Or. hu
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Odůvodnění

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Pozměňovací návrh 101
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl III – čl. 18 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u másla – než 90 % referenční ceny; c) intervenční cena másla u maximálního 
intervenčního množství odpovídá 90 % 
referenční ceny, jak je uvedeno v čl. 13 
odst. 1 písm. c);

Or. nl

Pozměňovací návrh 102
Esther De Lange 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č.1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl III – čl. 18 – odst. 2 –písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) u sušeného odstředěného mléka – než 
referenční cena.

d) intervenční cena sušeného odstředěného 
mléka u maximálního intervenčního 
množství odpovídá referenční ceně, jak je 
uvedeno v čl. 13 odst. 1 písm. d);  

Or. nl
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Pozměňovací návrh 103
Constantin Dumitriu 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl III – čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Komise stanoví intervenční cenu 
v odvětví vepřového masa pro jatečně 
upravená těla prasat standardní jakosti. 
Intervenční cena nesmí být vyšší než 92 % 
ani nižší než 78 % referenční ceny.
b) U jiných produktů standardní jakosti, 
než jsou jatečně upravená těla prasat, 
se intervenční cena odvodí z intervenční 
ceny pro jatečně upravená těla prasat 
na základě poměru mezi obchodní 
hodnotou těchto produktů a obchodní 
hodnotou jatečně upravených těl prasat.
c) U jiných produktů, než jsou produkty 
standardní jakosti, se intervenční cena 
odvodí z cen platných pro příslušné 
standardní jakosti na základě rozdílu 
v jakosti ve srovnání se standardní jakostí. 
Tato cena se použije na vymezené jakosti.

Or. ro

Odůvodnění

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Pozměňovací návrh 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 31 – odst. 1 – písm. i – podbod c b a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb a) na pšenici, kukuřici, ječmen a čirok.

Or. hu

Odůvodnění

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Pozměňovací návrh 105
Paulo Casaca 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl IV – čl. 26 – písm. a – podbod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V druhém pododstavci písm. a) čl. 26 
nařízení (ES) č. 1234/2007, naposledy 
pozměněného nařízením (ES) č. 361/2008, 
se vkládá nové písmeno, které zní: 
„iv) na použití v rámci zvláštního režimu 
zásobování stanoveného článkem 5 
nařízení (ES) č. 247/2006.“

Or. pt

Odůvodnění

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.
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Pozměňovací návrh 106
Duarte Freitas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č.1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl IV – čl. 26 – písm. a – podbod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a)V druhém pododstavci písm. a) čl. 26 
nařízení (ES) č. 1234/2007, naposledy 
pozměněného nařízením (ES) č. 361/2008, 
se vkládá nové písmeno, které zní:
„iv) na použití v rámci zvláštního režimu 
zásobování stanoveného článkem 5 
nařízení (ES) č. 247/2006.“

Or. pt

Odůvodnění

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Pozměňovací návrh 107
Ilda Figueiredo 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl II – pododdíl IV – článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V hlavě I části II se vkládá pododdíl 
IV, který zní:

„Pooddíl IVa

Řízení rizik a krizové řízení 

Veřejné pojištění
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1. Společenství zavádí veřejnou formu 
zemědělského pojištění, financovanou 
z fondů Společenství, jež by 
umožnila zaručit zemědělcům minimální 
příjem v případech přírodních katastrof, 
jako jsou sucho, vichřice, krupobití, lesní 
požáry, nákazy zvířat.
2. Veřejné zemědělské pojištění může být 
rozděleno na pojištění hospodářství, 
příjmu, pojištění chovu a vyrovnávací 
fond.

Or. pt

Odůvodnění

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Pozměňovací návrh 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I –oddíl II – pododdíl IV – článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27 a) V části II hlavy I se doplňuje 
následující text: 

KAPITOLA IV a
Řízení rizik

Oddíl I
Zemědělské pojištění

Článek 112 a
Zemědělské pojištění

1. Členské státy mohou poskytnout
finanční příspěvek na pojistné pro 
pojištění proti hospodářským ztrátám 
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způsobeným přírodními katastrofami, 
nepříznivými klimatickými jevy nebo 
v důsledku chorob zvířat či rostlin. 
Pro účely tohoto článku se rozumí:
– „nepříznivými klimatickými jevy“ 
klimatické podmínky, které mohou být 
přirovnány k přírodní katastrofě, jako je 
mráz, krupobití, námraza, déšť nebo 
sucho, a které zničí více než 30% 
průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru 
stanoveného na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty.
– „hospodářskými ztrátami“ jakékoli 
dodatečné náklady vzniklé zemědělci 
v důsledku výjimečných opatření, která 
přijal s cílem snížit dodávky na příslušný 
trh, nebo jakákoli značná ztráta 
v produkci. Náklady, za něž může být 
poskytnuto odškodnění v souladu s jinými 
předpisy Společenství a náklady 
vyplývající z použití jakýchkoli dalších 
veterinárních nebo fytosanitárních a 
hygienických opatření, nejsou považovány 
za hospodářské ztráty.
2. Finanční příspěvek poskytnutý 
zemědělci se stanoví na 80% či 50% 
požadovaného pojistného, v souladu s 
kritérii stanovenými v bodě 2 článku 12 
nařízení Komise (ES) č. 1857/2007 .
Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, použitím příslušných 
stropů.
3. Pojistné plnění nesmí překročit výši 
odškodnění, které odpovídá celkovým 
nákladům na náhradu ztrát podle 
odstavce 1, a nestanoví podmínky ani 
specifikaci, pokud jde o množství budoucí 
produkce.
4. Veškeré finanční příspěvky se vyplácejí 
přímo příslušnému zemědělci.
5. Výdaje členských států na poskytnutí 
finančních příspěvků spolufinancuje 
Společenství z fondů uvedených v čl. 68 



PE412.017v01-00 56/74 AM\738991CS.doc

CS

odst. 1 ve výši 40 % z částek splňujících 
předpoklady pro poskytnutí pojistného 
stanoveného v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku.
První pododstavec se nedotýká pravomocí 
členských států zúčastnit se v plné míře 
nebo zčásti na financování peněžních 
příspěvků prostřednictvím povinných 
systémů společné odpovědnosti 
v dotčených odvětvích.
6. Finanční příspěvky nepředstavují 
překážku fungování vnitřního trhu 
s pojišťovacími službami. Tyto příspěvky 
se neomezují na pojištění poskytované 
jedinou pojišťovnou nebo skupinou 
společností ani nepodléhají podmínce, že 
pojistná smlouva se sjednává se 
společností se sídlem v příslušném 
členském státě.

Oddíl 2
Vzájemné fondy

Článek 112 b
1. Členské státy mohou stanovit 
zemědělcům úhradu finančního 
odškodnění za hospodářské ztráty 
způsobené přírodními katastrofami, 
nepříznivými klimatickými jevy nebo v 
důsledku choroby zvířat či rostlin, a sice 
prostřednictvím finančních příspěvků do 
vzájemných fondů.
Pro účely tohoto článku se rozumí:
– „vzájemným fondem“ systém uznaný 
členským státem v souladu s vnitrostátním 
právem, jenž umožňuje zemědělcům, kteří 
jsou jeho členy, pojistit se formou 
poskytování náhrady poškozeným 
zemědělcům proti hospodářským ztrátám 
způsobeným na hospodářství přírodní 
katastrofou, nepříznivými klimatickými 
jevy nebo v důsledku chorob zvířat či 
rostlin;
– „nepříznivými klimatickými jevy“ 
klimatické podmínky, které mohou být 
přirovnány k přírodní katastrofě, jako je 
mráz, krupobití, námraza, déšť nebo 
sucho, a které zničí více než 30% 
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průměrné roční produkce daného 
zemědělce v předcházejícím tříletém 
období nebo tříletého průměru 
stanoveného na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší a 
nejnižší hodnoty;
– „hospodářskými ztrátami“ jakékoli 
dodatečné náklady vzniklé zemědělci 
v důsledku výjimečných opatření, která 
přijal s cílem snížit dodávky na příslušný 
trh, nebo jakákoli značná ztráta 
v produkci. Náklady, za něž může být 
poskytnuto odškodnění v souladu s jinými 
předpisy Společenství a náklady 
vyplývající z použití jakýchkoli dalších 
veterinárních nebo fytosanitárních a 
hygienických opatření nejsou považovány 
za hospodářské ztráty.
3. Vzájemné fondy vyplácejí finanční 
odškodnění přímo zemědělcům, kteří jsou 
jejich členy a kteří utrpěli hospodářské 
ztráty.
Prostředky na odškodnění vyplácené ze 
vzájemných fondů pocházejí:
a) ze základního kapitálu, kterým do 
fondů přispěli členové, a/nebo
b)z půjček sjednaných fondy za 
komerčních podmínek. Počáteční 
základní kapitál nesmí pocházet 
z veřejných fondů.
4. Finanční příspěvky uvedené v odstavci 
1 se mohou vztahovat:
a) na správní náklady na zřízení 
vzájemného fondu rozložené na 
maximálně tři roky;
b) na kapitálovou splátku a na úrok 
z komerčních půjček sjednaných 
vzájemným fondem za účelem vyplacení 
finančního odškodnění zemědělcům;
c) na částky vyplacené vzájemným fondem 
z jeho základního kapitálu jako finanční 
odškodnění zemědělcům.
Minimální a maximální dobu trvání 
komerční půjčky, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, stanoví Komise 
postupem podle čl. 128 odst. 2.
Pokud finanční odškodnění vyplácí 
vzájemný fond v souladu s písmenem c) 
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prvního pododstavce, 
podléhá příspěvek z veřejných zdrojů 
stejnému režimu jako příspěvek 
naplánovaný pro komerční půjčku s 
minimální dobou trvání.
5. Finanční příspěvek nesmí překročit 
80% nákladů uvedených v odstavci 4.  
Náklady, na které se nevztahují finanční 
příspěvky, nesou členové fondu.
Členské státy mohou omezit náklady, na 
které lze poskytnout příspěvek, tak, že 
použijí:
a) stropy pro každý vzájemný fond,
b) přiměřené stropy na jednotku.
6. Výdaje členských států na finanční 
příspěvky spolufinancuje Společenství 
z finančních prostředků uvedených v čl. 
68 odst. 1 ve výši 40 % částek, které lze 
poskytnout podle odstavce 4.
První pododstavec se nedotýká pravomocí 
členských států podílet se v plné míře 
nebo zčásti na financování peněžních 
příspěvků prostřednictvím povinných 
systémů společné odpovědnosti 
v dotčených odvětvích.
7. Členské státy určí pravidla pro zřízení 
a správu vzájemných fondů, zejména pro 
poskytování odškodnění zemědělcům 
v případě krize, nebo pro správu 
a kontrolu těchto pravidel. Před 
zahájením uplatňování těchto pravidel 
členské státy informují Řídící výbor pro
společnou organizaci zemědělských trhů, 
aby bylo možné koordinovat přijatá 
opatření na úrovni Společenství.

Or. es

Odůvodnění

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.



AM\738991CS.doc 59/74 PE412.017v01-00

CS

Pozměňovací návrh 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola I –oddíl III – pododdíl I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Pododdíl I oddílu III kapitoly I hlavy I 
části II se zrušuje.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Pozměňovací návrh 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II –hlava I – kapitola I – oddíl III – pododdíl I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pododdíl I oddílu III kapitoly I hlavy I 
části II se zrušuje.

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Produkty způsobilé pro získání podpory

1. Podpory soukromého skladování jsou 
poskytovány na následující produkty za 
podmínek uvedených v tomto článku a 
aniž jsou dotčeny požadavky a dodatečné 
podmínky stanovené Komisí podle článku 
43:  
i) sýr grana padano skladovaný nejméně 
devět měsíců;
ii) sýr parmigiano reggiano skladovaný 
nejméně 15 měsíců;
iii) sýr provolone skladovaný nejméně 3 
měsíce.“

Or. it

Odůvodnění

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.



AM\738991CS.doc 61/74 PE412.017v01-00

CS

Pozměňovací návrh 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 5 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) Článek 29 nařízení (ES) č. 1234/2007 
se zrušuje.

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) Článek 31 se mění takto: vypouští se
a) Odstavec 1 se mění takto:
i) za písmeno c) se vkládají nová písmena, 
která znějí:
„c a) na nesolené máslo vyrobené ze 
smetany nebo mléka ve schváleném 
podniku Společenství, s minimálním 
obsahem tuku 82 % hmotnostních, 
maximálním obsahem mléčné tukuprosté 
sušiny 2 % hmotnostních a maximálním 
obsahem vody 16 % hmotnostních;
c b) na solené máslo vyrobené ze smetany 
nebo mléka ve schváleném podniku 
Společenství, s minimálním obsahem tuku 
80 % hmotnostních, maximálním 
obsahem mléčné tukuprosté sušiny 2 % 
hmotnostní, maximálním obsahem vody 
16 % hmotnostních a maximálním 
obsahem soli 2 % hmotnostní;“
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ii) písmeno e) se zrušuje.
b) V odstavci 2 se zrušuje druhý 
pododstavec. 

Or. fr

Odůvodnění

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Pozměňovací návrh 114
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 31 – písm. a) – podbod i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) písmeno e) se zrušuje. vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 31 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) písmeno e) se zrušuje. vypouští se

Or. it

Odůvodnění

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
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formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Pozměňovací návrh 116
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 31 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) V odstavci 2 se zrušuje druhý 
pododstavec.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1234/2007
 Čl. 31 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) V odstavci 2 se zrušuje druhý 
pododstavec.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Pozměňovací návrh 118
Giuseppe Castiglione 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Článek 36 se zrušuje. vypouští se

Or. it

Odůvodnění

E’ necessario mantenere l’art.36 del reg.1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto per 
i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Pozměňovací návrh 119
Elisabeth Jeggle 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Čl. 4 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 36 se zrušuje. vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Pozměňovací návrh 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) Článek 36 se zrušuje. vypouští se

Or. it

Odůvodnění

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Pozměňovací návrh 121
María Isabel Salinas García 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Article 4 – point 10
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 43 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

«a) pravidla a podmínky, které musí 
splňovat produkty pro nákup do veřejné 
intervence podle článku 10 nebo 
produkty, na které se poskytuje podpora 
soukromého skladování podle článku 31, 
zejména pokud jde o jakost, jakostní třídy, 
jakostní stupně, kategorie, množství, 
balení včetně označování, maximální 
stáří, uchovávání, stadium produktů, na 
něž se vztahuje intervenční cena, a dobu 
uskladnění v soukromém skladování;“.

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Pozměňovací návrh 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 11
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 se vypouští. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Ilda Figueiredo 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14
Nařízení (ES) č.1234/2007
Čl. 55 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Rozhodnutí přijaté Radou v červnu 
2003 se mění a stávající režim národních 
mléčných kvót bude platit i po roce 2015. 

Or. pt

Odůvodnění

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à 
concentração e intensificação da produção.
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Pozměňovací návrh 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Čl. 4 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 55 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise do 31. června 2010 předloží 
hodnocení dopadu různých možností, jak 
regulovat produkované množství 
v závislosti na potřebě, na trh s mlékem 
a mléčnými výrobky.
Změny v oblasti mléčné výroby budou 
předmětem samostatného návrhu zákona.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 66 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) V článku 66 nařízení (ES) 
č. 1234/2007 se vkládá nový odstavec 1a, 
který zní: 
1a. Celkové navýšení kvót plánované pro 
každý členský stát pro období od 
2009/2010 do 2014/2015 se použije 
v předstihu od 1. dubna 2009, pokud bude 
nezbytné vyrovnat překročení národní 
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kvóty uvedené v příloze IX bodu 1. 

Or. it

Odůvodnění

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Pozměňovací návrh 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 66 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14 a) V čl. 66 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1234/2007 se vkládá nový pododstavec, 
který zní:
3 a) Členské státy, které mají specifické 
potřeby v oblasti přizpůsobení odvětví, 
zavedou zvýšení kvót, které překračuje 
obecné plánované zvýšení 5 % plánované 
pro EU, v závislosti na situaci v 
příslušném odvětví.  

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Jan Mulder 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 66 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) V článku 66 nařízení (ES) 
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č. 1234/2007 se přidává tento odstavec:
5a. Vnitrostátní kvóta se během 
zbývajícího období, pro které platí, ročně 
zvýší o 3 %, jak je uvedeno v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Niels Busk 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 66 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) V článku 66 nařízení (ES) se přidává 
č. 1234/2007 bude doplněn tento odstavec:
5a. Vnitrostátní kvóta se během 
zbývajícího období, pro které platí, ročně 
zvýší o 2 %, jak je uvedeno v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl.  4 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 66 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b) V článku 66 nařízení (ES) 
č. 1234/2007 bude doplněn tento odstavec:
5b. Členské státy mohou požádat 
o dočasné zvýšení kvót na základě 
nedostatečného využívání mléčných kvót 
v jiných členských státech, pokud prokáží, 
že jejich trh s mlékem a mléčnými výrobky 
pravděpodobně nebude mít vzhledem 
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k základním pravidlům bezproblémový 
průběh. Za tímto účelem Komise 
každoročně provede výpočet 
nedostatečného využívání mléčných kvót. 
Komise posoudí případné žádosti 
členských států o zvláštní zvýšení kvót 
a na začátku každého hospodářského 
roku předloží návrh na dočasné 
poskytování produkčních kvót. Tyto 
dočasné kvóty ve stanoveném 
hospodářském roce zůstanou vždy 
pod úrovní nedostatečného využívání kvót 
v hospodářském roce, který danému
hospodářskému roku předcházel. Komisi 
může být nápomocen výbor uvedený 
v čl. 195 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Astrid Lulling 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dávka z přebytku se platí z mléka 
a mléčných výrobků uváděných na trh 
v množství přesahujícím vnitrostátní kvótu 
podle pododdílu II, pokud u nich 
i po vyrovnání na úrovni Společenství 
existuje čistý přebytek. 
Poplatek za 100 kg mléka se stanoví 
ve výši 27,83 eur pro hospodářský rok 
2008/2009 a 2009/2010, 
23,19 eur pro hospodářský rok 2010/2011,
18,55 eur pro hospodářský rok 2011/2012,
13,91 eur pro hospodářský rok 2012/2013,
9,27 eur pro hospodářský rok 2013/2014
a 4,64 eur pro hospodářský rok 
2014/2015.
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Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) V článku 78 nařízení (ES) 
č. 1234/2007 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto odstavcem:
1. Dávka z přebytku se platí z mléka 
a mléčných výrobků uváděných na trh 
v množství přesahujícím vnitrostátní kvótu
stanovenou podle pododdílu II.
Poplatek za 100 kg mléka se stanoví 
pro hospodářské roky do roku 2015 takto:  
a) 2009/2010: 20,00 eur,
b) 2010/2011: 18,00 eur,
c) 2011/2012: 16,00 eur,
d) 2012/2013: 14,00 eur,
e) 2013/2014: 12,00 eur,
f) 2014/2015: 10,00 eur.
Komise ovšem může s pomocí výboru 
uvedeného v čl. 195 odst. 1 rozhodnout 
o snížení dávky z přebytku pro určitý 
hospodářský rok v závislosti na tržních 
podmínkách na úroveň nižší, než je 
uvedeno v tomto článku. 

Or. en

Odůvodnění

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
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Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Pozměňovací návrh 132
Carmen Fraga Estévez 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Stanovená výše bude na základě 
postupu uvedeného v článku 195 snížena 
v zemích, kde výrobní kvóta obvykle 
vykazuje deficit v poměru ke spotřebě 
v dané zemi.  

Or. es

Pozměňovací návrh 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b)V článku 78 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„S výhradou poměrného znovupřidělení 
přebytků, jež vznikly z referenční množství 
nepoužitých na úrovni Evropské unie, 
odpovídají členské státy Společenství za 
úhradu poplatku z přebytků, které 
vyplývají z překročení vnitrostátní kvóty 
určené na vnitrostátní úrovni samostatně 
pro dodávky a přímý prodej, a tento 
poplatek uhradí až do výše 99 % dlužné 
částky ve prospěch EZZF v období od 16. 
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října do 30. listopadu následujícím po 
dotyčném období dvanácti měsíců.“

Or. it

Odůvodnění

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzaizoni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Pozměňovací návrh 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Návrh nařízení – pozměňovací návrh
Čl. 4 – bod 14 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 78 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V nařízení (ES) č. 1234/2007 
se v článku 78 vkládá nový odstavec 3a, 
který zní:
„3a. Celkové příjmy z platby doplňkové 
dávky odváděné Evropské Unii a ušetřené 
prostředky z rozpočtu na zemědělství 
by měly být převedeny do mléčného fondu, 
aby bylo možné zavést doprovodná 
opatření v sektoru mléka.
Podle článku 68 [obecná pravidla] 
nařízení (ES) č. […]/2008 [nové nařízení 
o přímých platbách] nelze k financování 
těchto opatření použít tento systém.“

Or. de

Odůvodnění

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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