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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia 
a zeleniny a menia a dopĺňajú niektoré nariadenia
(KOM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/012(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0017)1,

– so zreteľom na články 36 a 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0075/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko 
Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 2

(2) Skúsenosti dokazujú, že režim pre 
ovocie a zeleninu je nevyhnuté zmeniť tak, 
aby sa dosiahli tieto ciele: zlepšiť 
konkurencieschopnosť a trhovú orientáciu 
sektoru tak, aby prispieval k dosiahnutiu 
udržateľnej výroby, ktorá je 
konkurencieschopná tak na vnútorných aj

(2) Skúsenosti dokazujú, že režim pre 
ovocie a zeleninu je nevyhnutné zmeniť 
tak, aby sa dosiahli tieto ciele: zlepšiť 
konkurencieschopnosť a trhovú orientáciu 
sektoru tak, aby prispieval k dosiahnutiu 
udržateľnej výroby, ktorá je 
konkurencieschopná tak na vnútorných, 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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vonkajších trhoch, znížiť výkyvy v príjme 
výrobcov, ktoré sú dôsledkom kríz na trhu, 
zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny 
v Spoločenstve a pokračovať v úsilí 
sektoru o zachovanie a ochranu životného 
prostredia

ako aj na vonkajších trhoch, znížiť výkyvy 
v príjme výrobcov, ktoré sú dôsledkom 
kríz na trhu, zvýšiť spotrebu ovocia 
a zeleniny v Spoločenstve a pokračovať 
v úsilí sektoru o zachovanie a ochranu 
životného prostredia, chrániť verejné 
zdravie a záujmy spotrebiteľov a zabrániť 
prenikaniu škodlivých látok 
znečisťujúcich plodiny zvýšením 
účinnosti kontrol dovozu ovocia a 
zeleniny.

Odôvodnenie

Je potrebné zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny z ekonomických dôvodov a v záujme verejného 
zdravia. Zvýšenie spotreby umožní získať rovnováhu medzi dopytom a ponukou a zároveň 
plniť odporúčania organizácie WHO a odborníkov na výživu v oblasti prevencie nadváhy, 
obezity a chronických ochorení. Taktiež je žiaduce posilniť fytosanitárne kontroly na 
hraniciach s cieľom zabrániť prenikaniu škodlivých látok, ktoré môžu poškodiť plodiny 
vypestované v rámci Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 6

(6) Obchodné normy, najmä tie, ktoré sa 
týkajú definície, kvality, triedenia, 
hmotnosti, veľkosti, balenia, obalov, 
skladovania, dopravy, prezentácie, odbytu 
a označovania, by sa mali uplatňovať na 
niektoré výrobky s cieľom umožniť, aby sa 
na trh dodávali výrobky jednotnej 
a uspokojivej kvality. Osobitné opatrenia, 
najmä moderné analytické metódy 
a ostatné opatrenia na stanovenie 
charakteristík príslušných noriem sa musia 
prijať, aby sa zabránilo zneužívaniam, 
pokiaľ ide o kvalitu a pôvod výrobkov 
poskytovaných spotrebiteľom 
a významným narušeniam trhov, ktoré 
môžu spôsobiť. V súčasnosti smernica 
Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, 
ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a 
niektoré podobné produkty určené na 
ľudskú spotrebu ustanovuje obchodné 
normy pre tieto výrobky. Tieto pravidlá 
však nie sú celkom zmenené. Z dôvodov 

(6) Obchodné normy, najmä tie, ktoré sa 
týkajú definície, kvality, triedenia, 
hmotnosti, veľkosti, balenia, obalov, 
skladovania, dopravy, prezentácie, odbytu 
a označovania, by sa mali uplatňovať na 
niektoré výrobky s cieľom umožniť, aby sa 
na trh dodávali výrobky jednotnej 
a uspokojivej kvality. Osobitné opatrenia, 
najmä moderné analytické metódy 
a ostatné opatrenia na stanovenie 
charakteristík príslušných noriem sa musia 
prijať, aby sa zabránilo zneužívaniam, 
pokiaľ ide o kvalitu a pôvod výrobkov 
poskytovaných spotrebiteľom, 
a významným narušeniam trhov, ktoré 
môžu spôsobiť. V súčasnosti smernica 
Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, 
ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a 
niektoré podobné produkty určené na 
ľudskú spotrebu, ustanovuje obchodné 
normy pre tieto výrobky. Tieto pravidlá 
však nie sú celkom zmenené. Z dôvodov 
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zjednodušenia je preto vhodné zrušiť túto 
smernicu a tak umožniť zmenu 
obchodných noriem, ktoré sa majú prijať 
pre ovocné šťavy rovnako, ako pre iné 
výrobky z ovocia a zeleniny.

zjednodušenia je preto vhodné zrušiť túto 
smernicu s cieľom umožniť zmenu 
obchodných noriem, ktoré sa majú prijať 
pre ovocné šťavy, rovnako ako pre iné 
výrobky z ovocia a zeleniny, a kodifikovať 
normy v rámci jediného právneho rámca, 
ktorý posilní zrozumiteľnosť a 
transparentnosť a zlepší koherentnosť a 
koordináciu medzi jednotlivými 
kontrolnými systémami a postupmi.

Odôvodnenie

V otázke obchodných noriem je vhodné vychádzať zo súčasných snáh zameraných na 
legislatívne zjednodušenie s cieľom prijať jednu spoločnú organizáciu trhu (KOM (2006) 
822), ktorá zabezpečí kodifikáciu a aktualizáciu platného právneho rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 9

(9) Skúsenosti dokazujú, že organizácie 
výrobcov sú správnym nástrojom na 
zoskupovanie ponuky. Organizácie 
výrobcov sa však v rôznych členských 
štátoch nerozšírili rovnakým spôsobom. 
S cieľom zvýšiť príťažlivosť organizácií 
výrobcov by sa malo prijať ustanovenie pre 
vyššiu flexibilitu ich činnosti, kde je to 
možné. Táto flexibilita by sa mala týkať 
rozsahu výrobkov organizácie výrobcov, 
rozsahu povolených priamych predajov 
a rozšírenia pravidiel na nečlenov, ako aj 
povolenia, za určitých podmienok, poveriť 
právomocami a funkciami organizácií 
výrobcov združenia organizácií výrobcov 
a poveriť funkciami podriadené 
organizácie.

(9) Skúsenosti dokazujú, že organizácie 
výrobcov sú správnym nástrojom na 
koncentráciu ponuky. Organizácie
výrobcov sa však v rôznych členských 
štátoch nerozšírili rovnakým spôsobom.
S cieľom zvýšiť príťažlivosť organizácií 
výrobcov by sa malo prijať ustanovenie pre 
vyššiu flexibilitu ich činnosti, kde je to 
možné, a taktiež zabrániť ich nadmernej 
koncentrácii v zónach s rovnorodejšími 
podmienkami na výrobu a uvádzanie 
produktov na trh, čo by nepriamo viedlo k 
rozptýleniu globálnej ponuky. Táto 
flexibilita by sa mala týkať rozsahu 
výrobkov organizácie výrobcov, rozsahu 
povolených priamych predajov a rozšírenia 
pravidiel na nečlenov, ako aj povolenia 
poveriť právomocami a funkciami 
organizácií výrobcov združenia organizácií 
výrobcov za podmienok zaručujúcich ich 
riadne fungovanie a poveriť funkciami 
podriadené organizácie.

Odôvodnenie

Znenie tohto odôvodnenia sa zlepšuje odkazom na pojem „koncentrácia ponuky”, ktorý sa 
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bežne používa v oblasti poľnohospodárskej politiky a v platných právnych ustanoveniach.
Zároveň sa sprísňujú podmienky, ktoré zabraňujú organizáciám výrobcov v obmedzení svojho 
pôsobenia na najlepšie výrobné oblasti na úkor ostatných oblastí, čo by nepriamo ohrozovalo 
cieľ reformy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 11

(11) Skupinám výrobcov v členských 
štátoch, ktoré do Spoločenstva pristúpili 
v roku 2004 alebo neskôr, ktoré si želajú 
nadobudnúť štatút organizácií výrobcov v 
súlade s týmto nariadením by sa mala 
povoliť výhoda prechodného obdobia, 
počas ktorého sa môže poskytovať určitá 
finančná podpora od štátu alebo 
Spoločenstva za niektoré záväzky tejto 
skupiny..

(11) Skupinám výrobcov v členských 
štátoch, ktoré do Spoločenstva pristúpili 
v roku 2004 alebo neskôr, ktoré si želajú 
nadobudnúť štatút organizácií výrobcov v 
súlade s týmto nariadením, by sa v prípade, 
že je miera koncentrácie ponuky zatiaľ 
veľmi nedostatočná, mala povoliť výhoda 
prechodného obdobia, počas ktorého sa 
môže poskytovať určitá finančná podpora 
od štátu alebo Spoločenstva za niektoré 
záväzky tejto skupiny.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nevyžaduje vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 13

(13) V regiónoch, kde je organizácia 
výroby slabá, by sa malo povoliť 
poskytovanie dodatočných, vnútroštátnych, 
finančných príspevkov. V prípade 
členských štátov, ktoré sú v značnej 
nevýhode vzhľadom na štruktúry, by takéto 
príspevky malo uhrádzať Spoločenstvo.

(13) V regiónoch, kde je organizácia 
výroby slabá, by sa malo povoliť 
poskytovanie dodatočných vnútroštátnych 
finančných príspevkov. V prípade 
členských štátov, ktoré sú v značnej 
nevýhode vzhľadom na štruktúry, by takéto 
príspevky mohlo uhrádzať Spoločenstvo 
na žiadosť zodpovedných orgánov.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa upravuje podľa znenia článku 10 návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 14

(14) S cieľom zjednodušiť a znížiť náklady (14) S cieľom zjednodušiť a znížiť náklady 
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režimu by mohlo byť užitočné zosúladiť, 
kde je to možné, postupy a pravidlá 
týkajúce sa oprávnenosti nákladov v rámci 
prevádzkových fondov s postupmi 
a pravidlami programov na rozvoj vidieka, 
pričom sa členským štátom umožní, aby 
vytvorili vnútroštátnu stratégiu pre 
prevádzkové programy.

režimu by mohlo byť užitočné zosúladiť, 
kde je to možné, postupy a pravidlá 
týkajúce sa oprávnenosti nákladov v rámci 
prevádzkových fondov s postupmi 
a pravidlami programov na rozvoj vidieka, 
pričom sa členským štátom umožní, aby 
vytvorili vnútroštátnu stratégiu pre 
prevádzkové programy. V rámci tejto 
vnútroštátnej stratégie, ako aj 
vnútroštátneho strategického plánu a 
programov na rozvoj vidieka sa musia 
určiť opatrenia prijaté členskými štátmi s 
cieľom zabrániť dvojitému financovaniu 
opatrení. Popritom sú členské štáty v 
záujme väčšej právnej bezpečnosti a 
väčšej účinnosti opatrení prevádzkových 
fondov oprávnené vytvoriť negatívne 
zoznamy oprávnených konceptov 
výdavkov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že ciele osi 1 programov druhého piliera v rámci EPFRV, sa môžu prekrývať 
s cieľmi prevádzkových fondov, organizácie výrobcov by mali mať možnosť rozhodnúť sa pre 
jeden alebo druhý spôsob financovania v závislosti od ich konkrétnych záujmov. Na druhej 
strane nejednotné štrukturálne podmienky existujúce v sektore ovocia a zeleniny Spoločenstva 
a prísne finančné rámce uložené na prevádzkové fondy vyžadujú, aby členské štáty mohli „a 
priori“ vylúčiť tie opatrenia, ktoré sa nepovažujú za vhodné alebo prioritné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 16

(16) Na základe nariadení (ES) č. 2200/96, 
(ES) č. 2201/96 a (ES) č. 2202/96 sa 
vytvorilo viacero nejednotných režimov 
pomoci pre určité druhy ovocia a zeleniny. 
Vzhľadom na množstvo a rozdielnosť 
týchto režimov bolo ich spravovanie 
zložité. Keďže sa zameriavali na niektoré 
osobitné druhy ovocia a zeleniny, nemohli 
v plnej miere zohľadniť regionálne 
podmienky výroby a nevzťahovali sa na 
všetky druhy ovocia a zeleniny. Je preto 
vhodné hľadať iný nástroj podpory 
výrobcov ovocia a zeleniny.

(16) Na základe nariadení (ES) č. 2200/96, 
(ES) č. 2201/96 a (ES) č. 2202/96 sa 
vytvorilo viacero nejednotných režimov 
pomoci pre určité druhy ovocia a zeleniny.
Vzhľadom na množstvo a rozdielnosť 
týchto režimov bolo ich spravovanie 
zložité a môže spôsobiť právnu neistotu.
Tieto režimy sa síce zameriavali na 
niektoré osobitné druhy ovocia a zeleniny, 
nemohli však v plnej miere zohľadniť 
regionálne podmienky výroby 
a nevzťahovali sa na všetky druhy ovocia 
a zeleniny.
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Odôvodnenie

S cieľom lepšie podložiť zmenu nástrojov sa dopĺňa odkaz na situácie právnej neistoty, ktorú 
môže táto situácia spôsobiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 18

(18) V záujme cielenejšieho, ale 
flexibilného systému podpory na ovocie a 
zeleninu a v záujme zjednodušenia je preto 
vhodné zrušiť existujúce režimy pomoci a 
ovocie a zeleninu v plnej miere začleniť od
režimu vytvoreného na základe nariadenia 
(ES) č. 1782/2003. Na tento účel je 
potrebné zabezpečiť, aby sa 
poľnohospodári, ktorí pestujú ovocie a 
zeleninu v referenčnom období, oprávnili 
na režim jednotnej platby. Malo by sa 
prijať ustanovenie, podľa ktorého by
členské štáty na základe reprezentatívneho 
obdobia vhodného pre trh s každým 
výrobkom z ovocia a zeleniny a 
primeraných cieľov a nediskriminačných 
kritérií stanovili referenčné sumy a hektáre, 
na ktoré je možno poskytnúť podporu, 
v rámci režimu jednotnej platby. Plochy, 
na ktorých sa pestuje ovocie a zeleniny, 
vrátane trvalých kultúr ovocia a zeleniny, 
by mali byť oprávnené na režim jednotnej 
platby. Vnútroštátne stropy by sa mali 
primeraným spôsobom zmeniť. Preto by sa 
malo stanoviť, aby Komisia prijala 
podrobné pravidlá a všetky nevyhnutné 
prechodné opatrenia.

V záujme cielenejšieho, ale flexibilného 
systému podpory na ovocie a zeleninu a v 
záujme zjednodušenia je preto vhodné 
zrušiť existujúce režimy pomoci a ovocie a 
zeleninu v plnej miere začleniť do režimu 
vytvoreného na základe nariadenia (ES) 
č. 1782/2003. Na tento účel je potrebné 
zabezpečiť, aby sa poľnohospodári, ktorí 
vypestovali ovocie a zeleninu v 
referenčnom období, a taktiež tí, ktorí 
postúpili svoje výrobky na ďalšie 
spracovanie, oprávnili na režim jednotnej 
platby. Keďže však určité produkty môžu 
mať dvojaké využitie (v čerstvom a 
spracovanom stave) a vzhľadom k tomu, 
že okamžitý prechod do režimu jednotnej 
platby môže zvýšiť výskyt zastavovania 
produkcie, predovšetkým určitých 
pôvodných odrôd, a spôsobiť prerušenie 
dodávok pre spracovateľský priemysel, 
členské štáty môžu nahradiť súčasnú 
podporu na spracovanie podporou na 
plochu. Tento systém musí podliehať 
stanoveným podmienkam, ktoré zaručia 
splnenie cieľov, predovšetkým so 
zreteľom na platné viacročné zmluvy. 
Malo by sa prijať ustanovenie, podľa 
ktorého by členské štáty na základe 
reprezentatívneho obdobia vhodného pre 
trh s každým výrobkom z ovocia a zeleniny 
a primeraných cieľov a nediskriminačných 
kritérií stanovili referenčné sumy a hektáre, 
na ktoré je možno poskytnúť podporu 
v rámci režimu jednotnej platby a podpory 
na plochu, a to pri výslovnom začlenení 
zmluvných objemov určených na 
spracovanie v tomto období . Vnútroštátne 
stropy by sa mali primeraným spôsobom 
zmeniť. Preto by sa malo stanoviť, aby 
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Komisia prijala podrobné pravidlá a všetky 
nevyhnutné prechodné opatrenia.

Odôvodnenie

S prihliadnutím na dvojité využitie mnohých produkcií ovocia a zeleniny a s cieľom zabrániť 
tomu, aby produkty určené na spracovanie (a predovšetkým kritické produkty ako citrusy, 
hrušky Williams, slivky Ende alebo rajčiny) utrpeli nezvratné výkyvy v ich ponuke, sa 
členským štátom umožňuje nahradiť režim jednotnej platby podporou na plochu, ktorá je 
podobná podpore v súčasnosti uplatňovanej pri škrupinových ovocných plodoch (Hlava IV, 
kapitola 4 nariadenia ES 1782/2003 - články 83 až 87). Táto podpora umožňuje pokročiť v 
rámci odčleňovania podpory, a rovnako ako existujúca podpora pre bielkovinové plodiny, 
ryžu, energetické plodiny a škrupinové ovocné plody, by spĺňala podmienky tzv. modrého 
balíka. Podľa existujúceho rámca multilaterálnych rokovaní by pre WTO uznanie pomoci 
nepredstavovalo problém. V tejto súvislosti sa do Hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 
vkladá nová kapitola 10 g. Vypúšťa sa informácia o plochách, ktoré sú predmetom nového 
odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 18 A (nové)

(18 a) Vysadené plochy ovocia a zeleniny 
je vhodné vyradiť z režimu jednotnej 
platby tak, aby nemohli byť určené na 
žiadnu poľnohospodársku činnosť, kým 
sa nezistia ich možné účinky na štruktúry 
a trhy ovocia a zeleniny, a to v súlade s 
vyhláseniami Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev1, ktoré vyžaduje predloženie 
podrobných dopadových štúdií 
zdôvodňujúcich závažné normatívne 
zmeny. Správa o uplatňovaní jednotnej 
platby na regionálnej úrovni, ktorú musí 
predložiť Komisia Rade a ktorá je 
stanovená v článku 60 ods. 8 nariadenia 
(ES) č. 1782/2003, musí obsahovať 
analýzu dopadu tohto režimu na vysadené 
plochy ovocia a zeleniny, na ktoré sa 
vzťahuje sloboda poľnohospodárskej 
činnosti, a zároveň osobitnú analýzu 
možných účinkov takejto liberalizácie na 
celý sektor ovocia a zeleniny a zemiakov 
vypestovaných v rámci Spoločenstva.
1 Vec C-310/04, Španielsko/Rada, rozsudok  zo 7. 
septembra 2006.
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Odôvodnenie
Vzhľadom na riziká nerovnováhy na trhoch, ktorá môže vzniknúť, ak sa pozemky určené na 
pestovanie ovocia a zeleniny použijú na ľubovoľnú poľnohospodársku činnosť, sa tieto plochy 
dočasne vyradia z režimu jednotnej platby, kým Komisia nepredloží príslušné dopadové 
štúdie.
Správa stanovená v článku 60 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1782/2003 umožňuje uskutočniť túto 

analýzu a splniť požiadavky Európskeho súdneho dvora v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 18 B (nové)

 (18 b) V dôsledku rozšírenia v roku 2004 
sa čerešne, višne a bobuľové ovocie 
(jahody, maliny, ríbezle) stali produktmi s 
veľkým sociálnym a ekonomickým 
významom pre Úniu, prechádzajú však 
silnou štrukturálnou krízou a vyžadujú 
osobitné podporné opatrenia. Z tohto 
dôvodu sa udeľuje podpora Spoločenstva 
na plochu na pestovanie týchto produktov 
za podmienok, ktoré zaručia 
životaschopnosť hospodárstiev a 
podnietia štrukturálne zlepšenie, 
predovšetkým pokiaľ ide o koncentráciu 
ponuky.

Odôvodnenie

Niektorí z nových členov Únie sú poprednými svetovými pestovateľmi čerešní, višní a 
bobuľového ovocia, avšak od rozšírenia prechádzajú štrukturálnou krízou. V súlade s 
uzneseniami Európskeho parlamentu sa začlení osobitná podpora na plochu pre tieto 
produkty, ktorá je podobná podpore uplatňovanej pri škrupinových ovocných plodoch a 
podlieha podmienkam, ktoré zlepšujú ponuku a zabezpečujú trvalú udržateľnosť 
hospodárstiev. Táto podpora by spĺňala podmienky tzv. modrého balíka a v súlade s 
existujúcim rámcom multilaterálnych rokovaní by jej uznanie nepredstavovalo pre WTO 
problém. Podmienky tejto podpory sú špecifikované v novej kapitole 10 h Hlavy IV nariadenia 
(ES) č. 1782/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 19

(19) Výrobu ovocia a zeleniny nemožno 
predvídať a výrobky podliehajú skaze. 
Prebytok na trhu, aj keď nie je príliš veľký, 

(19) Výrobu ovocia a zeleniny nemožno 
predvídať a výrobky podliehajú skaze.
Prebytok na trhu, aj keď nie je príliš veľký, 
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môže trh silno narušiť. Uplatňovali sa 
určité schémy stiahnutia z trhu, ale ukázalo 
sa, že ich spravovanie je zložité. Pre 
krízové riadenie by sa mali zaviesť 
niektoré ďalšie opatrenia, ktoré možno 
uplatňovať čo najjednoduchším spôsobom. 
Začlenenie všetkých takýchto opatrení do 
prevádzkových programov organizácií 
výrobcov sa za týchto okolností zdá
najlepším prístupom a malo by tiež 
prispieť k zatraktívneniu organizácií 
výrobcov pre výrobcov.

môže trh silno narušiť. Uplatňovali sa 
určité schémy stiahnutia z trhu, ale ukázalo 
sa, že ich spravovanie je zložité. Pre 
krízové riadenie by sa mali zaviesť 
niektoré ďalšie opatrenia, ktoré možno 
uplatňovať čo najjednoduchším spôsobom.
Na jednej strane sa za týchto okolností 
rozhodlo o začlenení všetkých takýchto 
opatrení do prevádzkových programov 
organizácií výrobcov, čo prispeje
k zatraktívneniu organizácií výrobcov pre 
výrobcov. Na strane druhej môžu členské 
štáty vytvoriť opatrenia na riadenie 
závažných kríz na vnútroštátnej úrovni, 
ktoré sa musia definovať v rámci 
vnútroštátnej stratégie a byť financované 
v rámci príslušného okruhu 
prevádzkových programov, prípadne ak to 
členské štáty považujú za vhodné, v rámci 
jednej časti štátnej rezervy platobných 
nárokov stanovenej v článku 42 
nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Odôvodnenie

Zavedenie mechanizmov krízového riadenia do prevádzkových programov predstavuje mierny 
pokrok v súčasnej situácii. Je však ťažké uplatniť rozšírenie pravidla, kým sa nezlepšia 
súčasné úrovne koncentrácie ponuky. Členské štáty sú preto, pri sotva 3 % produkcie 
uvedenej do predaja, oprávnené prijať dodatočné opatrenia spadajúce do verejného riadenia, 
ktoré sú z časti financované z prostriedkov vyhradených pre prevádzkové fondy, keďže, ako 
ukázala skúsenosť, sa tieto nevyčerpajú, a prípadne, ak to členské štáty považujú za vhodné, z 
časti prostriedkov štátnej rezervy platobných nárokov stanovenej v článku 42 nariadenia (ES) 
č. 1782/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 20 A (nové)

(20 a) Priemerná spotreba ovocia a 
zeleniny pretrváva pod úrovňami 
odporúčanými Svetovou zdravotníckou 
organizáciou a odborníkmi na výživu 
vzhľadom na ich význam pre vyvážený 
stravovací režim a jeho významnú úlohu 
pri prevencii chronických ochorení. V 
niektorých štátoch sa navyše zaznamenal 
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postupný pokles spotreby. V záujme 
zvrátenia týchto tendencií je nutné 
posilniť úlohu a prostriedky organizácií 
výrobcov v oblasti podpory a zvýšiť 
finančné prostriedky určené na 
informačné činnosti a podporu spotreby 
ovocia a zeleniny v zmysle nariadenia 
(ES) č. 2826/2000, ktoré sú určené 
všetkým vrstvám obyvateľstva a 
predovšetkým mládeži do 18 rokov. Okrem 
toho sa považuje za vhodné zlepšiť 
podmienky bezplatnej distribúcie ovocia a 
zeleniny v Európskej únii a v rámci 
možností aj v tretích krajinách, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti územia 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Zdravotnícke orgány a Komisia uznali význam ovocia a zeleniny pre zdravú výživu, ktorá 
slúži ako prevencia proti nadváhe, obezite a chronickým ochoreniam. V záujme zvýšenia ich 
spotreby je nevyhnutné, aby Spoločenstvo a interné orgány vynaložili väčšie úsilie na podporu 
ich atraktivity a dostupnosti pre všetky vrstvy obyvateľstva, predovšetkým pre najmladších.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 23

(23) Vytvorenie jednotného trhu 
Spoločenstva znamená aj zavedenie 
systému obchodovania na vonkajších 
hraniciach Spoločenstva. Tento systém 
obchodovania by mal zahŕňať dovozné clá 
a v zásade by mal stabilizovať trh 
Spoločenstva. Systém obchodovania by sa 
mal zakladať na záväzkoch, prijatých v 
rámci Uruguajského kola mnohostranných 
obchodných rokovaní.

(23) Vytvorenie jednotného trhu 
Spoločenstva znamená aj zavedenie 
systému obchodovania na vonkajších 
hraniciach Spoločenstva. Tento systém 
obchodovania by mal zahŕňať dovozné clá 
a v zásade by mal stabilizovať trh 
Spoločenstva. Systém obchodovania by sa 
mal zakladať na záväzkoch prijatých v 
rámci Uruguajského kola mnohostranných 
obchodných rokovaní, čo má viesť k 
zrušeniu vývozných náhrad, ktoré sa v 
minulosti tomuto sektoru poskytovali, a k 
použitiu súm určených na tento účel na 
interné opatrenia kompatibilné s 
multilaterálnym rámcom. Okrem toho sa 
považuje za nevyhnutné posilniť 
informačné a propagačné opatrenia v 
prospech ovocia a zeleniny v tretích 
krajinách v rámci nariadenia Rady (ES) 
č. 2702/19991. Komisia musí predložiť 
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patričné návrhy na revíziu tohto 
nariadenia.
1 Ú. v. ES L 32, 21.12.1999, s. 7. Nariadenie 
zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 
2060/2004 (Ú. v. EÚ L 357, 2.12 2004, s. 3).

Odôvodnenie

Zrušenie vývozných náhrad vyžaduje, aby sa navyše posilnili informačné a propagačné 
opatrenia v prospech ovocia a zeleniny v tretích krajinách v rámci nariadenia (ES) č. 
2702/1999.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 25

(25) Monitorovanie objemu obchodu 
s poľnohospodárskymi výrobkami s tretími 
krajinami si môže pri niektorých 
výrobkoch vyžiadať zavedenie systémov 
dovozných a vývozných povolení vrátane 
zloženia zábezpeky, aby sa zabezpečilo, že 
transakcie, na ktoré sa takéto povolenia 
vydajú, sa skutočne vykonajú. Komisia by 
preto mala byť oprávnená zaviesť pre 
niektoré výrobky systémy povolení.

(25) Monitorovanie objemu obchodu 
s poľnohospodárskymi výrobkami s tretími 
krajinami si môže pri niektorých 
výrobkoch vyžiadať zavedenie systémov 
dovozných a vývozných povolení vrátane 
zloženia zábezpeky, aby sa zabezpečilo, že 
transakcie, na ktoré sa takéto povolenia 
vydajú, sa skutočne vykonajú. Komisia by 
preto mala byť oprávnená zaviesť pre 
niektoré výrobky systémy povolení. V 
záujme ochrany zdravia spotrebiteľa a s 
cieľom zabrániť kontaminácii plodín 
škodcami vonkajšieho pôvodu sa systémy 
povolení musia doplniť novými 
ustanoveniami mimo tohto nariadenia, 
ktoré posilnia systémy fytosanitárnych 
kontrol a kontrol kvality na hraniciach.

Odôvodnenie

Monitorovacie kontroly obchodovania prostredníctvom povolení bude potrebné doplniť o 
ustanovenia, ktoré posilnia fytosanitárne kontroly a kontroly kvality na hraniciach s cieľom 
zabrániť prenikaniu škodlivých látok, ktoré môžu poškodiť plodiny vypestované v rámci 
Spoločenstva, a zaručiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov a verejného zdravia, ako to je to 
stanovené v článkoch č. 95 a 152 Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ODÔVODNENIE 30
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(30) Keďže sa spoločné trhy 
s poľnohospodárskymi výrobkami 
neustále vyvíjajú, mali by sa členské štáty 
a Komisia o príslušnom vývoji vzájomne 
informovať.

(30) Dynamika sektora ovocia a zeleniny, 
vystaveného štrukturálnym zmenám v 
oblasti výroby alebo obchodu, ktoré menia 
fungovanie trhov, vyžaduje, aby sa členské 
štáty a Komisia vzájomne informovali o
najdôležitejšom zaznamenanom vývoji.
Taktiež je žiaduce vytvoriť stredisko na 
monitorovanie cien, ktoré bude schopné 
poskytovať presné a objektívne 
informácie o trhoch a v tomto zmysle 
zjednoduší spustenie opatrení Komisie v 
prípade závažných kríz. Zároveň sa 
odporúča pokročiť smerom k vytvoreniu 
európskeho orgánu, ktorý dohliadne na 
transparentnosť obchodných transakcií a 
na riadne plnenie pravidiel súťaže, 
predovšetkým pokiaľ ide o veľkú 
distribúciu.

Odôvodnenie

Dynamika trhov ovocia a zeleniny vyžaduje z hľadiska výroby i obchodu aktualizáciu 
informačných a dozorných  systémov, ako aj vytvorenie nových orgánov umožňujúcich 
Komisii lepšie riadiť trhy a zabraňovať nedodržiavaniu pravidiel súťaže. Pravidlá fungovania 
týchto podporných orgánov Komisie sú uvedené vo vykonávacích pravidlách článku 38.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ODÔVODNENIE 31

(31) V režime ovocia a zeleniny sa 
stanovujú určité povinnosti, ktoré sa majú 
dodržiavať. S cieľom zaručiť dodržiavanie 
týchto povinností je potrebné vykonávať 
kontroly a v prípade nedodržania týchto 
povinností uložiť pokuty. Komisia by preto 
mala mať právomoci stanoviť príslušné 
pravidlá, vrátane pravidiel týkajúcich sa 
vrátenia neoprávnených platieb 
a oznamovacích povinností členských 
štátov. Osobitné zbory inšpektorov 
v sektore ovocia a zeleniny v rámci 
nového režimu už viac nebudú potrebné 
a môžu sa zrušiť.

(31) V režime ovocia a zeleniny sa 
stanovujú určité povinnosti, ktoré sa majú 
dodržiavať. S cieľom zaručiť dodržiavanie 
týchto povinností je potrebné vykonávať 
kontroly a v prípade nedodržania týchto 
povinností uložiť pokuty. Komisia by preto 
mala mať právomoci stanoviť príslušné 
pravidlá vrátane pravidiel týkajúcich sa 
vrátenia neoprávnených platieb 
a oznamovacích povinností členských 
štátov.

Odôvodnenie
V protiklade s tvrdením uvedenom v tomto odôvodnení sa zaznamenal nedostatok 
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fytosanitárnych kontrol a kontrol kvality dovezených produktov, nedostatok spoľahlivých 
informácií o objemoch dovozu a predovšetkým absencia výmeny informácií medzi 
jednotlivými krajinami. Preto sa zdá byť nelogické zrušiť jeden z existujúcich nástrojov 
kontroly namiesto zlepšenia súčasnej situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 2 ODSEKY 1 A 2

1. Komisia môže prijať ustanovenie 
o obchodných normách pre jeden alebo 
viacero výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 
a v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 2201/96.

1. Komisia prijme ustanovenie 
o obchodných normách pre jeden alebo 
viacero výrobkov uvedených v článku 1 
ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 
a v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 2201/96 a taktiež vytvorí právny rámec 
pre integrovanú produkciu.

2. Normy uvedené v odseku 1: 2. Normy uvedené v odseku 1:
a) sa stanovia najmä po zohľadnení 
osobitostí príslušných výrobkov, potreby 
zabezpečiť podmienky ľahkého predaja 
týchto výrobkov na trhu a záujmu 
spotrebiteľov dostávať primerané 
a transparentné informácie o výrobkoch,

a) sa stanovia najmä po zohľadnení 
osobitostí príslušných výrobkov, potreby 
zabezpečiť podmienky ľahkého predaja 
týchto výrobkov na trhu a záujmu 
spotrebiteľov dostávať primerané a 
transparentné informácie o výrobkoch;

b) sa môžu vzťahovať najmä na kvalitu, 
triedenie, hmotnosť, veľkosť, balenie, 
obaly, skladovanie, dopravu, prezentáciu, 
odbyt a označovanie.

b) sa môžu vzťahovať najmä na kvalitu, 
triedenie, hmotnosť, veľkosť, balenie, 
obaly, skladovanie, dopravu, prezentáciu, 
odbyt a označovanie a taktiež na spôsoby 
produkcie.

Odôvodnenie

Zdôrazňuje sa povinný charakter obchodných noriem s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie 
trhov. Zároveň sa vyžaduje osobitný právny rámec na úrovni Spoločenstva, ktorý umožní 
rozvoj trhov so zárukami, vzhľadom na význam integrovanej produkcie v sektore ovocia a 
zeleniny a jej výhody pre spotrebiteľa a životné prostredie v porovnaní s bežnou produkciou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh18
ČLÁNOK 3 ODSEK 1 PÍSMENO B) BOD III)

iii) zníženie výrobných nákladov 
a stabilizáciu cien výrobcov,

iii) zníženie výrobných nákladov a 
reguláciu a stabilizáciu cien výrobcov;

Odôvodnenie

Rozšírenie kompetencií organizácií výrobcov v oblasti krízového riadenia musí viesť k lepšej 
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regulácii trhov, čím sa nepriamo umožní stabilizácia cien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 3 ODSEK 2 PODODSEK 1 PÍSMENO A)

a) uplatňovať pravidlá, ktoré prijala 
organizácia výrobcov, týkajúce sa 
informácií o výrobe, výroby, odbytu a 
ochrany životného prostredia,;

a) uplatňovať pravidlá, ktoré prijala 
organizácia výrobcov, týkajúce sa 
poznatkov a oznámení o výrobe, výroby, 
odbytu a ochrany životného prostredia;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nevyžaduje vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 3 ODSEK 2 PODODSEK 1 PÍSMENO E)

e) platiť finančné príspevky stanovené v 
stanovách združenia na založenie a 
doplnenie prevádzkového fondu 
ustanoveného v článku 7.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. a), pretože ak sa organizácia výrobcov 
rozhodne spolufinancovať prevádzkové fondy, jej členovia sú od tejto povinnosti oslobodení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 3 ODSEK 2 PODODSEK 2 PÍSMENO A)

a) predávať nie viac ako stanovené 
percento ich výroby priamo vo svojich 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
mimo svojich poľnohospodárskych 
podnikov spotrebiteľom na ich osobnú 
spotrebu, členské štáty stanovia toto 
percento na úroveň minimálne 10 %,

a) ak to organizácia výrobcov povolí,
predávať nie viac ako stanovené percento 
ich výroby priamo vo svojich 
poľnohospodárskych podnikoch alebo 
mimo svojich poľnohospodárskych 
podnikov spotrebiteľom na ich osobnú 
spotrebu; toto percento stanovia členské 
štáty;

Odôvodnenie

Cieľom spoločnej organizácie trhu je zabezpečiť, aby sa celá produkcia jej členov uvádzala 
na trh prostredníctvom organizácie výrobcov. Tento odsek ustanovuje výnimku. V každom 
prípade by takáto výnimka mala obsahovať stanovenie maximálneho stropu množstva 
produktov uvádzaných na trh mimo organizácie výrobcov, ako je to v súčasnej spoločnej 
organizácii trhu. Nie je však možné určiť minimálne percento všeobecného charakteru, ako to 
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navrhuje Komisia. Je možné prijať absenciu maximálneho limitu, pretože v niektorých 
krajinách a oblastiach by bolo žiaduce povoliť predaj väčšieho objemu (organizácie výrobcov 
v blízkosti miest), ale nie je prijateľné stanoviť minimálnu hodnotu všeobecného charakteru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 3 ODSEK 2 A (nový)

2. a) Organizácie výrobcov sú povinné 
zabezpečiť, aby minimálne 50 % hodnoty 
produkcie uvedenej na trh pochádzalo od 
ich členov, s výnimkou mimoriadne 
nepriaznivých klimatických podmienok 
ohlásených členskými štátmi, za ktorých 
môže hodnota produkcie pochádzajúca od 
poľnohospodárov, ktorí nie sú členmi 
organizácie, presahovať tento limit v 
percentuálnej výške stanovenej členskými 
štátmi.

Odôvodnenie

Stanovuje sa minimálna výška hodnoty produkcie uvedenej na trh pre členov určitej 
organizácie výrobcov a organizáciám výrobcov sa výnimočne umožňuje zásobovanie z 
vonkajších zdrojov vo väčšom pomere v prípade závažných klimatických podmienok s cieľom 
umožniť im reagovať na dopyt klientov. Pravidlá pre túto možnosť stanovia členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 4 ODSEK 1.

1. Členské štáty uznajú za organizáciu 
výrobcov na účely tohto nariadenia všetky 
skupiny výrobcov, ktoré požiadajú o takéto 
uznanie, a to za predpokladu, že:

1. Členské štáty uznajú za organizáciu 
výrobcov na účely tohto nariadenia všetky 
skupiny výrobcov, ktoré požiadajú o takéto 
uznanie, a to za predpokladu, že:

a) spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 
a predložia o tom príslušné dokumenty 
vrátane dôkazu, že majú minimálny 
potrebný počet členov a produkujú určitý 
minimálny objem produkcie určenej na 
predaj, ktorý stanovia členské štáty;

a) spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 
a predložia o tom príslušné dokumenty 
vrátane dôkazu, že majú minimálny 
potrebný počet členov a produkujú určitý 
minimálny objem produkcie určenej na 
predaj, ktorý stanovia členské štáty;

b) existujú dostatočné dôkazy o tom, že 
môžu riadne vykonávať svoje činnosti, a to 
načas a efektívne a pri koncentrácii 

b) existujú dostatočné dôkazy o tom, že 
môžu riadne vykonávať svoje činnosti, a to 
načas a efektívne a pri koncentrácii 
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ponuky; ponuky;
c) svojim členom umožnia efektívne 
získať technickú pomoc pri používaní 
environmentálne vhodných metód 
pestovania;

c) svojim členom poskytnú technickú 
pomoc pri používaní environmentálne 
vhodných metód pestovania;

d) účinným spôsobom poskytnú svojim 
členom technické prostriedky na 
skladovanie, balenie a predaj svojich 
výrobkov a zabezpečia správne riadenie 
obchodných a rozpočtových činností..

d) disponujú technickými a ľudskými
prostriedkami na skladovanie, balenie a 
predaj svojich výrobkov a zabezpečia 
správne riadenie obchodných a 
rozpočtových činností.

Odôvodnenie

Oslobodenie organizácií výrobcov od povinnosti poskytovať priamu technickú pomoc a 
potrebné prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov, ako sa uvádza v odseku 1 písmenách c) a 
d) je v rozpore s cieľom podporovať silné organizácie, schopné ponúkať služby a vytvárať 
väčšiu pridanú hodnotu produktov. Nie je preto vhodné zaviesť pružnosť v tejto oblasti, 
pretože by to mohlo dať podnet k  vzniku fiktívnych organizácií výrobcov s jediným cieľom 
dostať sa k podpore prevádzkových programov. Naopak, mali by sa zmeniť tie body, ktoré by 
mohli spôsobiť problémy pri interpretácii, ako sa už stalo v prípade nariadenia (ES) č. 
2200/1996.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 6 A (nový)

Článok 6a.
Financovanie plánov na uznanie

1. Podpora stanovená v článku 6 ods. 2 
písm. a) sa poskytuje vo forme paušálnej 
podpory.
2. Výška tejto podpory sa určuje pre každú 
organizáciu výrobcov v závislosti od 
hodnoty ročnej produkcie uvedenej na trh 
a rovná sa hodnote:
a) 10%, 10%, 8%, 6% a 4% hodnoty 
produkcie uvedenej na trh v prvom, 
druhom, treťom, štvrtom a piatom roku 
nepresahujúcej 2 000 000 eur a
b) 5%, 5%, 4%, 3% a 3% hodnoty 
produkcie uvedenej na trh v prvom, 
druhom, treťom, štvrtom a piatom roku 
presahujúcej 2 000 000 eur.

3. Komisia stanovuje vo svojich 
pravidlách stropy podpôr na organizáciu 
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výrobcov a formy platby.

Odôvodnenie

Tento článok upresňuje ustanovenia článku 6 vzhľadom na to, že pripočítateľné výdavky sa už 
odrážajú v stanovených stropoch vo finančnom výkaze v okruhu Predbežné uznanie OV (30 –
40 miliónov eur na rok). Čiastky na pomoc v súčasnosti stanovené v článku 3 nariadenia 
Komisie (ES) č. 194/2003 sa preto zdvojnásobujú. Vzhľadom na jeho význam a z  dôvodu
viditeľnosti sa považuje za vhodnejšie začleniť tento článok do základného nariadenia Rady, 
než do vykonávacích predpisov Komisie, ktoré sa budú zameriavať na výlučne administratívne 
aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
ČLÁNOK 7 ODSEK 1 PÍSMENO A)

a) finančných príspevok členov alebo 
organizácií výrobcov samotných;

a) finančných príspevkov členov alebo 
organizácií výrobcov samotných; v tomto 
prípade môžu členské štáty určiť možný 
pôvod finančných prostriedkov 
poskytnutých organizáciou výrobcov.

Odôvodnenie

Pôvod príspevkov organizácií výrobcov sa nesmie limitovať, ak berieme do úvahy, že v 
súčasnosti môžu pochádzať len z ich vlastných zdrojov, najmä z príjmov z predaja produktov.
Za týchto okolností, ak budú mať služby poskytované OV tendenciu sa v budúcnosti rozširovať 
tak, ako sa očakáva, účtovníctvo a finančné riadenie sa skomplikujú  vytvorením rôznych 
typov fondov. Koniec koncov dodatočný problém, ktorý je spôsobený  zisťovaím pôvodu 
fondov, z hľadiska účtovníctva brzdí v praxi skutočný prevod príspevkov zo strany OV. Aj 
skúsenosť potvrdzuje, že hoci v súčasnosti platné predpisy umožňujú diverzifikáciu fondov, 
táto možnosť sa prakticky neuplatnila z dôvodu existujúcich obmedzení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
ČLÁNOK 8 ODSEK 1 PODODSEK 1 PÍSMENO F) A (nové)

f a) vzdelávanie,

Odôvodnenie

K cieľom prevádzkových programov sa pridávajú vzdelávacie opatrenia, pretože sa 
nepovažujú za nástroj na riadenie kríz trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
ČLÁNOK 8 ODSEK 1 PODODSEK 1 PÍSMENO F) B (nové)
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f b) poistenie úrody.

Odôvodnenie

Medzi všeobecné ciele sa navrhuje začleniť zriadenie poistenia úrody, pretože tento cieľ nie je 
výlučne spojený s krízovým riadením trhu a pokrýva ďalšie riziká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
ČLÁNOK 8 ODSEK 1 PODODSEK 2 ÚVODNÁ VETA

Krízové riadenie sa týka zabránenia 
a riešenia kríz na trhoch s ovocím 
a zeleninou a vzťahuje sa na tieto 
súvislosti:

Krízové riadenie trhu sa týka zabránenia 
a riešenia kríz na trhoch s ovocím 
a zeleninou a vzťahuje sa na tieto 
súvislosti:

Odôvodnenie

Je vhodné uskutočniť jasný rozdiel medzi trhovými krízami a inými krízami, ktoré by mohli 
vzniknúť, keďže nariadenie sa jasne vzťahuje na krízy, ktoré sa vyskytujú ma trhoch s ovocím 
a zeleninou. Malo by sa preto povoliť spolufinancovanie prostredníctvom prevádzkových 
programov iných nástrojov, ktoré podporujú a zlepšujú riadenie rizík a kríz iných než 
trhových. Do úvahy by sa mal brať aj návrh Európskeho parlamentu vytvoriť stabilizačné 
systémy príjmov z poľnohospodárstva (2005/2195(INI)) a osobitná citlivosť sektoru na 
nerovnováhu medzi ponukou a dopytom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
ČLÁNOK 8 ODSEK 1 PODODSEK 2 PÍSMENO C) A D)

c) propagáciu a komunikáciu, vypúšťa sa
d) vzdelávacie opatrenia,

Odôvodnenie

Okrem vyradenia vzdelávacích opatrení z krízového riadenia, ktorého vysvetlenie poskytuje 
predchádzajúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh, je taktiež vhodné zrušiť propagačné a 
komunikačné opatrenia spojené s krízovým riadením trhu, pretože sa už nachádzajú medzi 
cieľmi prevádzkových programov, kde majú povinný charakter, a zostáva dúfať, že sa 
uskutočňujú pravidelnou formou a nie iba jednorazovo pri vzniku týchto kríz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
ČLÁNOK 8 ODSEK 1 PODODSEK 2 PÍSMENO E)
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e) poistenie zberu, e) poistenie trhu alebo príjmov,

Odôvodnenie

Navrhuje sa zahrnúť poistenie trhu alebo príjmov medzi ciele riadenia kríz trhu. Toto môže 
predstavovať stabilizačné alebo bezpečnostné mechanizmy pre činnosť organizácií výrobcov v 
prípade trhových kríz s príslušným dosahom na výnosy. Toto opatrenie nemá v úmysle zaručiť 
poľnohospodárom výnosy s minimálnou cenou (ktorá by mohla nakoniec byť 
kontraproduktívnou), ale zahrnúť mechanizmus pre krízové situácie, pri ktorých príjmy 
výrazne klesnú, teda také, ktoré by sa mohli výnimočne v niektorom hospodárskom roku 
vyskytnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
ČLÁNOK 8 ODSEK 1 PODODSEK 2 PÍSMENO F)

f) podporu na administratívne náklady 
spojené so zriadením spoločných fondov.

f) podporu na administratívne náklady 
spojené so zriadením spoločných fondov a 
taktiež príspevky členov organizácie 
výrobcov do týchto spoločných fondov.

Justificación

Keďže podľa súčasného návrhu by sa mohli uskutočniť iba opatrenia pre riadenie trhových 
kríz v rámci prevádzkových programov, je vhodné dať členom organizácií výrobcov možnosť 
vytvoriť pre prípad riadenia kríz nezávislé fondy, ktoré by boli oddelené od prevádzkového
fondu, pričom za oprávnené na spolufinancovanie zo zdrojov Spoločenstva by boli 
považované nielen administratívne náklady, ale tiež príspevky členov do fondov. Takto by sa 
mohli zachovať požiadavky na výročný princíp výdavkov a presunúť nevyužité prostriedky z 
jedného hospodárskeho roka do druhého, pričom by sa využívali výlučne v krízových 
situáciách. Na druhej strane by nový fond mohol čerpať z príspevkov jednotlivých výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 8 ODSEK 4

4. Prevádzkové programy zahŕňajú
činnosť na podporu spotreby ovocia a 
zeleniny so zameraním na spotrebiteľov 
spomedzi mládeže na miestnej, regionálnej 
alebo vnútroštátnej úrovni.

4. Prevádzkové programy môžu na základe 
dobrovoľnosti zahŕňať činnosť na 
podporu spotreby ovocia a zeleniny so 
zameraním na spotrebiteľov spomedzi 
mládeže na miestnej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni.
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Odôvodnenie

Propagácia spotreby ovocia a zeleniny sa v záujme zlepšenie zdravia obyvateľstva prejavila 
ako rozhodujúca. Preto sa musia zapojiť všetky verejné sektory, od zdravotníctva cez kultúru, 
školstvo až po poľnohospodárstvo, atď. a všetky články agropotravinárskeho reťazca. V tomto 
kontexte by nútiť výrobcov k spolufinancovania propagačných činností vo výške 50 % 
znamenalo uvaliť na výrobný sektor priveľkú zodpovednosť vo veci, ktorá sa týka všetkých 
inštitúcií a sektorov. Výrobcovia ako takí dokonca ani s pomocou prevádzkového programu 
nedokážu čeliť veľkým reklamným kampaniam potravinárskeho priemyslu, ktorý si 
privlastňuje vlastnosti ovocia a zeleniny s cieľom predať svoje produkty. V rámci nariadenia 
(ES) 2826/2000 chýba všeobecná propagačná politika s dostatočnými prostriedkami na 
zlepšenie spotreby ovocia a zeleniny. A napokon, ak propagácia bude len dobrovoľnou 
činnosťou, uvoľnili sa by v rámci prevádzkových programov prostriedky na účinnejšie alebo 
súrnejšie opatrenia menších organizácií výrobcov, najmä v oblasti zlepšovania 
konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
ČLÁNOK 8 ODSEK 4 A (nový)

4 a. Členské štáty môžu vytvoriť v rámci 
vnútroštátnych stratégií, na ktoré sa 
vzťahuje článok 11, negatívny zoznam 
oprávnených opatrení v rámci 
prevádzkových fondov organizácií 
výrobcov určitého regiónu alebo výrobnej 
oblasti s ohľadom na špecifické  
štrukturálne podmienky, ktoré v nej 
prevládajú.

Odôvodnenie

V súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi sa stanovenie priorít 
prevádzkových fondov ponecháva na členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
ČLÁNOK 9 ODSEK 1 PODODSEK 2

Finančná pomoc sa však obmedzí na 4,1 % 
hodnoty obchodovanej produkcie každej 
organizácie výrobcov.

Finančná pomoc sa však všeobecne
obmedzí na 4,1 % hodnoty obchodovanej 
produkcie každej organizácie výrobcov.

Odôvodnenie
Vysvetlenie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poskytujú pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy nasledujúce po článku č. 9. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
ČLÁNOK 9 ODSEK 1 PODODSEK 2 A (nový)

V prípade organizácií výrobcov, ktoré 
dostali niektoré z podpôr stanovených v 
nariadení (ES) č. 2201/96 a v nariadení 
(ES) č. 2202/96, môže byť predošlý strop 
zvýšený na 6 % hodnoty produkcie 
uvedenej do predaja, a to v závislosti od 
percentuálneho podielu uvedenej 
hodnoty, ktorú predstavovali podpory na 
výrobu prijaté v rámci prevádzkových 
programov, ktoré boli riadené za 
podmienok uvedených v nariadení (ES) č. 
609/20011 Toto sa však bude môcť 
uskutočniť jedine prechodným spôsobom 
a len pre organizácie výrobcov, ktoré boli 
zriadené pred vstupom tohto nariadenia 
do platnosti, bez ohľadu na čiastky 
investované do financovania bezplatnej 
distribúcie.
1 Ú. v. ES L 90, 30. 3. 2001, s. 4.

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 609/2001 Komisie z 28. marca 2001 stanovilo, aby sa od jeho vstupu do 
platnosti podpora uvedená v článku 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 a v článku 1 nariadenia 
(ES) č. 2202/96 pridala k čiastke zodpovedajúcej produkcii uvedenej na trh. Potom, ako tieto 
podpory zavedením režimu jednotnej platby alebo prípadne podpora na plochu vymiznú, 
uvedená hodnota produkcie uvedenej na trh nepriamo klesne a následne sa znížia prostriedky 
prevádzkových fondov. Tento účinok by bol v rozpore so všeobecnými cieľmi nariadenia, 
pričom účinné v oblasti konkurencieschopnosti by zostali len prevádzkové programy, a to 
práve v období, kedy bude mimoriadne potrebné rozšíriť služby pre členov s cieľom udržať 
snaha o koncentráciu ponuky, ktoré sa zaznamenáva v sektore spracovaných produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
ČLÁNOK 9 ODSEK 1 PODODSEK 2 B (nový)

V prípade, že sa strop produkcie uvedenej 
na trh zvýši na 6 %, finančná podpora 
Spoločenstva bude mať k dispozícii 
dodatočné prostriedky z časti štátnej 
rezervy, ako stanovuje článok 42 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 až po strop 
0,5 % referenčných súm pridelených 
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každému štátu, vrátane záručného fondu, 
uvedeného v článku 12 a tohto 
nariadenia. Členské štáty oznámia 
Komisii svoj záujem o túto dobrovoľnú 
možnosť financovania a budú ju 
zohľadňovať pri určovaní svojich 
vnútroštátnych stratégií uvedených v 
článku 11.

Odôvodnenie

S cieľom rešpektovať zásadu rozpočtovej neutrality návrhu štátom sa povoľuje, aby čerpali zo 
štátnej rezervy platobných nárokov podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade, 
že sa predpokladá, že prostriedky vyčlenené pre prevádzkové fondy nebudú postačovať.
Akékoľvek ďalšie výdavky spojené s navýšením stropov prevádzkových fondov alebo prípadne 
s vytvorením záručného fondu môžu následne čerpať z rezervných zdrojov až do celkovej 
maximálnej výšky 0,5%.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 PÍSMENO A)

a) predkladá ho viacero organizácií 
výrobcov Spoločenstva, ktoré vykonávajú 
činnosť v rámci nadnárodných režimov v 
rôznych členských štátoch;

predkladá ho viacero organizácií výrobcov 
Spoločenstva, ktoré vykonávajú činnosť 
v rámci nadnárodných režimov v rôznych 
členských štátoch alebo v rámci 
spoločných činností v jednom členskom 
štáte.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh si nevyžaduje vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 PÍSMENO C)

c) vzťahuje sa iba na osobitnú podporu na
výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 2092/91;

vzťahuje sa iba na osobitnú podporu pre
výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 2092/91 
alebo sa vzťahuje iba na osobitnú 
podporu pre integrovanú produkciu 
ovocia a zeleniny podľa predpisov 
platných v členských štátoch, ktoré 
upravujú tento typ produkcie v prípade, že 
neexistujú osobitné predpisy na úrovni 
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Spoločenstva.

Odôvodnenie

V súlade so všeobecnými cieľmi reformy znížiť tlak na životné prostredie treba povzbudiť 
integrovanú produkciu ovocia a zeleniny, čo je postup, ktorý Komisia vo svojej správe o 
dosahu reformy Spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou považuje za priaznivý pre 
životné prostredie. Treba zdôrazniť vyššie náklady, ktoré spôsobuje integrovaná produkcia v 
porovnaní s konvenčnou produkciou, čo opodstatňuje 60 % rozdiel vo výške podpory 
vyčlenenej pre integrovanú produkciu, pokiaľ ju trh neoznačí za produkciu s vyššou konečnou 
predajnou cenou. Kým sa na úrovni Spoločenstva nevytvorí právna úprava tohto typu
produkcie, budú sa uplatňovať pravidlá vnútroštátneho charakteru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 PÍSMENO E)

e) je prvým príspevkom, o ktorý žiada 
uznaná organizácia výrobcov, ktorá sa 
zlúčila s inou uznanou organizáciou 
výrobcov alebo združením uznaných 
organizácií výrobcov za predpokladu, že 
žiadny z príslušných členov výrobcov 
nebol predtým členom organizácie 
výrobcov, ktorá mala výhody z tohto 
pododseku;

e) predkladá ho uznaná organizácia 
výrobcov, ktorá sa zlúčila s inou uznanou 
organizáciou výrobcov alebo združením 
uznaných organizácií výrobcov za 
predpokladu, že žiadny z 
príslušných členov výrobcov nebol 
predtým členom organizácie výrobcov, 
ktorá mala výhody z tohto pododseku;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 PÍSMENO F)

f) predkladajú ho organizácie výrobcov 
v členských štátoch, v ktorých organizácie 
výrobcov predávajú menej ako 20 % 
výroby ovocia a zeleniny;

f) predkladajú ho organizácie výrobcov 
v členských štátoch alebo v ich regiónoch, 
v ktorých organizácie výrobcov predávajú 
menej ako 20 % produkcie ovocia 
a zeleniny;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 PÍSMENO G A) (nové)

g a) predkladá ho uznaná organizácia 
výrobcov pre produkt, u ktorého je výskyt 
združení obmedzený ;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 PÍSMENO G B (nové)

g b) predkladá ho uznaná organizácia 
výrobcov pre istý produkt, ktorý má na 
miestnej alebo regionálnej úrovni veľký 
význam pre hospodárstvo a životné 
prostredie a ktorý by bol predmetom 
dlhotrvajúcich problémov na trhu 
Spoločenstva predovšetkým v dôsledku 
medzinárodnej konkurencie;

Odôvodnenie

Treba povzbudzovať opatrenia organizácií výrobcov, ktorých výrobky sú vystavené silnej 
zahraničnej konkurencii. Nariadenie (ES) č. 2200/96 navrhovalo možnosť prijatia osobitných 
opatrení pre tieto výrobky (článok 17), no súčasný návrh ju odstraňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 PÍSMENO G C) (nové)

g c) zahŕňa osobitné opatrenia na krízové 
riadenie.

Odôvodnenie

Je potrebné podporovať osobitné opatrenia na krízové riadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
ČLÁNOK 9 ODSEK 2 PODODSEK 1 A (nový)

Percento stanovené v druhom pododseku 
odseku 1 sa zvyšuje v pomere, ktorý je 
výsledkom zriadenia prevádzkového fondu 
do výšky 8,2 % hodnoty produkcie 
uvedenej na trh. Dodatočné výdavky 
uvedeného opatrenia bude možno pokryť 
prostredníctvom využitia časti štátnej
rezervy stanovenej v článku 42 nariadenia 
(ES) č. 1782/2003, ako to stanovuje 
pododsek 2 b odsek 1 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Treba pamätať na to, že ak dve organizácie výrobcov predložili jeden spoločný prevádzkový 
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program, výška spolufinancovania celého programu bude 60 %, preto by mala podpora 
dosahovať 4,92 % (8,2 % x 60 %) hodnoty produkcie uvedenej na trh a príspevky členov by 
mali predstavovať 3,28 % pre všetky prípady, v ktorých EÚ poskytne financovanie vo výške 60
%. V ostatných prípadoch, ako bolo uvedené už v predošlom pozmeňujúcom a doplňujúcom 
návrhu spravodajkyne, akékoľvek dodatočné výdavky spôsobené navýšením stropov 
prevádzkových fondov alebo prípadne vytvorením záručného fondu v niektorom členskom 
štáte, môžu byť pokryté z prostriedkov rezervy do maximálnej celkovej výšky 0,5 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
ČLÁNOK 9 ODSEK 3 UVÁDZACIA VETA

3. Percento stanovené v prvom pododseku 
odseku 1 je 100 % v prípade stiahnutia 
ovocia a zeleniny z trhu, ktoré nepresiahne 
5 % z objemu predávanej produkcie
každej organizácie výrobcov a ktoré sa 
predáva spôsobom:

3. Percento stanovené v prvom pododseku 
odseku 1 je 100 % v prípade stiahnutia 
ovocia a zeleniny z trhu, ktoré nepresiahne 
5 % z objemu skutočnej produkcie každej 
organizácie výrobcov a ktoré sa predáva 
spôsobom:

Odôvodnenie

Ak sa limit vo výške 5 % stanoví vo vzťahu k produkcii uvedenej na trhu, neberie sa do úvahy 
produkcia, ktorú nebolo možné uviesť na trh buď z dôvodu nízkeho dopytu alebo z iných 
dôvodov. Preto, aby bola bezplatná distribúcia účinným opatrením, maximálny podiel, ktorý 
sa bude uplatňovať, sa musí stanoviť vo vzťahu ku skutočnej produkcii každej organizácie 
výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
ČLÁNOK 9 ODSEK 3 A (nový) 

3 a. Komisia stanoví pravidlá odseku 3 
tak, aby sa v čo najvyššej miere umožnila 
bezplatná distribúcia organizáciami 
výrobcov a pokryli sa celkové výrobné a 
dopravné náklady a, ak to bude vhodné, 
náklady na spracovanie produktov, ktoré 
najviac podliehajú skaze.

Odôvodnenie

Cieľom je uľahčiť stiahnutie produktov na dobročinné ciele tak, aby podstatná časť týchto 
stiahnutí nemala zvyčajné použitie (zničenie, kompost alebo živočíšna potrava), ktoré je v 
rozpore so všeobecným presvedčením spoločnosti. Takto by sa mohli doplniť opatrenia na 
bezplatnú distribúciu nad súčasný limit 26 500 ton ročne.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
ČLÁNOK 11 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Členské štáty vytvoria vnútroštátny 
rámec na vypracovanie všeobecných 
podmienok, ktoré sa týkajú opatrení 
uvedených v prvom pododseku článku 8 
ods. 2. V tomto rámci sa stanoví najmä to, 
aby sa aspoň 20 % celkových výdavkov 
v rámci prevádzkového programu 
vyčlenilo na tieto opatrenia.

1. Členské štáty vytvoria vnútroštátny 
rámec na vypracovanie všeobecných 
podmienok, ktoré sa týkajú opatrení 
uvedených v prvom pododseku článku 8 
ods. 2. V tomto rámci sa stanoví najmä to, 
aby sa aspoň 5 % celkových výdavkov 
v rámci prevádzkového programu 
vyčlenilo na tieto opatrenia.

Odôvodnenie

Treba zabrániť zdvojeniu environmentálnych požiadaviek v sektore ovocia a zeleniny vo 
vzťahu k iným plodinám. Keďže sa už od organizácií výrobcov vyžaduje, aby plnili zásadu 
podmienenosti, zdá sa nadbytočné nútiť organizácie výrobcov k tomu, aby venovali až  20 % 
výdavkov zo svojich programov na zabezpečenie toho, aby ich produkcia bola šetrná voči 
životnému prostrediu. Na druhej strane povinnosť vyčleniť zdroje fondu na opatrenia ako 
napríklad ochrana životného prostredia by významne znížila prostriedky najslabších 
organizácií výrobcov, ktoré by mohli využiť na súrne opatrenia na zlepšenie 
konkurenciechopnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
ČLÁNOK 11 ODSEK 2 PÍSMENO C)

c) hodnotenie prevádzkových programov; c) monitorovanie a hodnotenie 
prevádzkových programov;

Odôvodnenie

Dvor audítorov považuje zjednodušenie a zlepšenie riadenia a kontroly prevádzkových 
programov za jednu z potrieb a rovnako uznáva za vhodné zaujať k prevádzkovým 
programom strategickejší prístup. Preto sa upresňuje znenie textu v oblasti dozoru a 
monitorovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
ČLÁNOK 11 ODSEK 2 PÍSMENO D A) (nové)

d a) opatrenia, ktoré sa uskutočnia s 
cieľom zabezpečiť, aby sa neuplatňovalo 
dvojité financovanie prostredníctvom 
programov na rozvoj vidieka alebo 
vnútroštátneho rámca a prevádzkových 
programov;
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Odôvodnenie

Dvor audítorov považuje zjednodušenie a zlepšenie riadenia a kontroly prevádzkových 
programov za jednu z potrieb a rovnako uznáva za vhodné zaujať k prevádzkovým 
programom strategickejší prístup. Z toho dôvodu treba zosúladiť prevádzkové programy s 
programami pre rozvoj vidieka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
ČLÁNOK 11 ODSEK 2 PÍSMENO D B) (nové)

 d b) na základe dobrovoľnosti 
negatívne zoznamy činností spôsobilých 
pre prevádzkové programy podľa určitých 
regiónov alebo produkčných zón, v 
prípade uplatnenia ustanovení článku 8 
ods. 4 a.

Odôvodnenie

Dvor audítorov považuje zjednodušenie a zlepšenie riadenia a kontroly prevádzkových 
programov za jednu z potrieb a rovnako uznáva za vhodné zaujať k prevádzkovým 
programom strategickejší prístup. Preto sa členským štátm povoľuje, aby si určili priority.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
ČLÁNOK 12 ODSEK 3 A (nový)

3 a. Podpory pochádzajúce z oboch 
poľnohospodárskych fondov Spoločenstva 
EPFRVa EPZF a prípadne aj EFRR sú
kompatibilné, avšak členské štáty musia 
zabezpečiť, že uskutočnia potrebné 
kontroly, ktoré zabránia dvojitému 
financovaniu činností.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh doplňuje návrh vložený do článku 11 (odsek d a nový).
Možné dvojité financovanie z EPZF (prevádzkové programy) a EPFRV, či (výnimočne) z 
EFRR zlepší financovanie sektora a umožní organizáciám výrobcov reagovať na rastúci dopyt 
zo strany spotrebiteľov a distribúcie, rovnako ako na konkurenciu zo strany tretích krajín na 
čoraz otvorenejších trhoch. Na druhej strane je zase potrebné, aby členské štáty stanovili 
osobitné kritériá pre nezlúčiteľnosť programov s cieľom optimalizácie prostriedkov 
Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
KAPITOLA II A (NOVÁ) A ČLÁNKY 12 A A 12 B (nové) 

Kapitola II A
Záručný fond
Článok 12 a

Vymedzenie pojmu „vážna kríza“
Pojem „vážna kríza“ vymedzí každý 
členský štát pre každý výrobok v závislosti 
od rozdielu medzi jeho trhovou hodnotou 
a priemernou hodnotou vykázanou za 
predošlé reprezentatívne obdobie.
Zohľadňuje sa diferenčný rozdiel medzi 
cenami, ktorý by mohol spôsobiť skupine 
výrobcov vážne škody.

Článok 12 b
Pokyny pre pôsobenie záručného fondu

1. Členské štáty budú môcť do svojich 
príslušných vnútroštátnych stratégií 
začleniť vytvorenie záručného fondu s 
cieľom čeliť vážnym krízam v sektore, a 
to v súlade s týmito pokynmi:
a) vážnu krízu vyhlásia členské štáty pre 
situácie, ktoré budú vymedzené pre každý 
produkt, ktorého zaradenie do fondu je 
želateľné v rámci ich vnútroštátnych 
stratégií;
b) postup, ktorý treba uplatniťv prípade 
vážnej krízy, sa bude dotýkať všetkých 
výrobcov jednej alebo viacerých 
hospodárskych oblastí uznaných 
Komisiou v Kapitole III tejto Hlavy, ktorí 
budú musieť prispievať k financovaniu 
príslušných výdavkov vyplývajúcich z ich 
účasti vo fonde, rovnako ako výdavkov na 
riadenie;
c) príspevky Spoločenstva do tohto fondu 
predstavujú jednu tretinu jeho výšky a 
budú v zásade pochádzať z financovania 
vyhradeného pre prevádzkové programy, 
pričom zvyšné dve tretiny príspevkov budú 
znášať rovnakou mierou členský štát a 
organizácie výrobcov v oblastiach 
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postihnutých krízou; 
d) v prípade vyhlásenia vážnej krízy, 
výrobcovia nečlenovia v postihnutých 
oblastiach budú prispievať k 
financovaniu fondu tak, že navýšia časť 
prináležiacu výrobcom členom, pričom 
pokryjú aj vzniknuté výdavky na riadenie;
e) v prípade, že v predurčenom období 
nebude vyhlásená vážna kríza, príslušné 
príspevky vyčlenené pre fond sa budú 
môcť znova využiť na financovanie 
opatrení prevádzkových fondov alebo na 
všeobecnú propagačnú činnosť, prípadne 
zostanú vo fonde na neskoršie 
hospodárske roky.
2. Členské štáty oboznámia Komisiu o 
svojom záujme uchádzať sa o záručný 
fond a o špecifických podmienkach 
vyžadovaných pre každý konkrétny 
produkt. Komisia musí vyjadriť s jeho 
zriadením a činnosťou formálny súhlas.
3. V nadväznosti na ustanovenie odseku 1 
písm. c) by príspevok Spoločenstva do 
záručného fondu mohol čerpať z jednej 
časti štátnej rezervy stanovenej v súlade s 
článkom 42 nariadenia (ES) č. 1782/2003 
do maximálnej celkovej výšky 0,5 % 
referenčných súm, ktoré boli pridelené 
každému štátu v zmysle článku 9 tohto 
nariadenia. Členské štáty oboznámia 
Komisiu o svojom záujme o túto 
nepovinnú možnosť financovania a budú 
ju zohľadnovať pri určovaní svojich 
vnútroštátnych stratégií uvedených v 
článku 11.

Odôvodnenie

Považuje sa za potrebné umožniť členským štátom, ktoré to majú v úmysle, aby zriadili 
osobitný nástroj na riadenie vážnych kríz, ktorý by bol otvorený celému sektoru a dopĺňal 
súčasné zabezpečovacie systémy. Podmienky a produkty budú musieť byť stanovené 
osobitným spôsobom so súhlasom Komisie. Článok 38 nariadenia (ES) č. 1254/1999 Rady z 
17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom stanovuje, že „je 
možné pristúpiť k potrebným opatreniam, pokiaľ sa na trhu Spoločenstva zaznamená 
významný nárast alebo pokles cien, pričom by táto situácia mohla pretrvať a následne narušiť 
alebo hroziť, že naruší chod trhu.“ Tento druh situácií opodstatňuje zriadenie fondu. Ako 
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bolo uvedené v istom predošlom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, dodatočné výdavky 
spôsobené vytvorením záručného fondu v niektorom členskom štáte, môžu byť pokryté 
prostriedkami tohto fondu až do celkovej maximálnej výšky 0,5 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
ČLÁNOK 13 ODSEK 1 PODODSEK 2 PÍSMENO A )

a) boli v platnosti aspoň jeden hospodársky 
rok,

boli v platnosti aspoň jeden hospodársky 
rok; výnimočne môžu členské štáty 
prijímať žiadosti o rozšírenie noriem, 
ktoré sa budú aplikovať počas kratšieho 
obdobia, pokiaľ organizácia výrobcov 
riadne podloží ich opodstatnenosť;

Odôvodnenie

Požadovať, aby norma, ktorá je predmetom rozširovania, bola v platnosti aspoň jeden 
hospodársky rok, môže podstatne obmedziť schopnosť organizácie výrobcov konať pružne a 
rýchlo pri riešení náhlych problémov na trhoch (napr. normy o obmedzení uvádzania 
produktov istej veľkosti na trh). Pružnejšie znenie nariadenia má za cieľ uľahčiť riadenie kríz 
na trhu, predovšetkým v tých sektoroch, v ktorých je ponuka nízko koncentrovaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
ČLÁNOK 19 ODSEK 3 PÍSMENO B)

b) deberán llevarse aplicando durante al 
menos una campaña de comercialización;

b) musia byť v platnosti aspoň jeden 
hospodársky rok; vo výnimočných 
prípadoch môžu členské štáty prijímať 
žiadosti o rozšírenie noriem, ktoré sa budú 
uplatňovať počas kratšieho obdobia, 
pokiaľ medziodborová organizácia 
náležite podloží jej opodstatnenosť;

Odôvodnenie

Požadovať, aby norma, ktorá je predmetom rozširovania, bola v platnosti aspoň jeden 
hospodársky rok, môže podstatne obmedziť schopnosťmedziodborovej organizácie konať 
pružne a rýchlo pri riešení problémov, ktoré sa odrazu objavia na trhoch (napr. normy o 
obmedzení uvádzania istej veľkosti výrobku na trh). Pružnejšie znenie nariadenia má za cieľ 
uľahčiť riadenie kríz na trhu, predovšetkým v tých sektoroch, v ktorých je ponuka nízko 
koncentrovaná.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
ČLÁNOK 38, PÍSMENO A) BOD I)

i) stanovenie obchodných noriem 
uvedených v článku 2;

i) stanovenie obchodných noriem 
uvedených v článku 2 vrátane nových 
noriem pre integrovanú produkciu;

Odôvodnenie

Upresňujú sa niektoré vykonávacie pravidlá začlenené do návrhu správy spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
ČLÁNOK 38, PÍSMENO B) BOD II)

ii) mieru a podrobné pravidlá financovania 
opatrení uvedených v článku 6 a článku 10 
ods. 1;

ii) mieru a podrobné pravidlá
financovania opatrení uvedených 
v článkoch 6 a 6 a, v článku 9 ods. 3
a článku 10 ods. 1;

Odôvodnenie

Upresňujú sa niektoré vykonávacie pravidlá začlenené do návrhu správy spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
ČLÁNOK 38 PÍSMENO B) BODY II A), II B) A II C) (nové)

ii a) všeobecný rámec Spoločenstva na 
podporu integrovanej produkcie;
ii b) všeobecný rámec na vytvorenie a 
činnosť záručného fondu ustanoveného v 
článku 12 a;
ii c) všeobecný rámec financovania zo
štátnej rezervy ustanovenej v článku 42 
nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Odôvodnenie

Upresňujú sa niektoré vykonávacie pravidlá začlenené do návrhu správy spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
ČLÁNOK 38 PÍSMENÁ I A), I B) A I C) (nové)

i a) normy pre činnosť strediska na 
monitorovanie cien na úrovni 
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Spoločenstva, ktoré bude poskytovať 
presné a nestranné informácie o vývoji 
trhov a umožní Komisii a organizáciám 
výrobcov včas čeliť prípadným cenovým 
krízam;
i b) predloženie správy o možnom 
vytvorení európskeho orgánu, ktorý bude 
dohliadať na transparentnosť 
obchodných výmien v sektore ovocia a 
zeleniny Spoločenstva a na presné 
dodržiavanie pravidiel hospodárskej 
súťaže zo strany prevádzkovateľov v 
dominantnom postavení, a to najneskôr 
do 1. januára 2009;
i c) opatrenia na posilnenie informačných 
a propagačných činností na podporu 
produktov z ovocia a zeleniny v tretích 
krajinách v rámci nariadenia (ES) č. 
2702/1999.

Odôvodnenie

Upresňujú sa niektoré vykonávacie pravidlá začlenené do návrhu správy spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
ČLÁNOK 42 BOD 1

Článok 5 odsek 3 (Nariadenie (ES) č. 2826/2000) 

V prípade podpory konzumácie čerstvého 
ovocia a zeleniny má byť cieľovou 
skupinou mládež do 18 rokov.

V prípade podpory konzumácie čerstvého 
ovocia a zeleniny sa cieľové skupiny 
rozčlenia a hlavnými príjemcami budú
spoločenské vrstvy s nižšími 
príjmami,ktoré v súčasnosti vykazujú 
najnižšiu spotrebu, a predovšektým 
mládež do18 rokov s cieľom upevniť nové 
stravovacie návyky.

Odôvodnenie

Rozširujú sa cieľové skupiny pre informačné a propagačné kampane, avšak to neznamená, že 
mládež do 18 rokov prestane byť prioritnou skupinou, naopak, ako jediná získa zvýšený podiel 
príspevku Spoločenstva uvedený v článku 9 ods. 2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
ČLÁNOK 43 BOD 3 A (nový)

Článok 42 odsek 5 a (nový) (Nariadenie ES) č.°1782/2003)

3a) K článku 42 sa pridáva tento odsek 5 a:

„5 a Členské štáty budú môcť použiť časť 
štátnej rezervy na financovanie 
prevádzkových programov stanovených v 
článku 9 a prípadne záručného fondu
stanoveného v článku 12 a nariadenia 
(ES) č. XXX/2007. Táto časť rezervy, 
ktorá nikdy nesmie presiahnuť strop 0,5
% podielu uvedeného v odseku 1, bude 
rozdelená podľa objektívnych kritérií a 
takým spôsobom, aby sa zaručil rovnaký 
prístup k poľnohospodárom a aby sa 
zabránilo akémukoľvek narušeniu trhu a 
hospodárskej súťaže. Komisia stanoví 
osobitné podmienky užívania prostriedkov 
tejto časti rezervy.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh dopĺňa predošlé návrhy spravodajkyne v súvislosti s možným 
využitím štátnej rezervy v členských štátoch. V skutočnosti sa iba rozširujú súčasné 
prostriedky, pričom sa zohľadňuje, že existujú príklady, ktoré poukazujú na to, že 
prerozdelenie oddelených platieb je možné. To by bol prípad článku 69 nariadenia (ES) č. 
1782/2003, ktorý umožňuje prehodnotenie jednotných platieb v prospech osobitnej produkcie, 
ktorá je prínosom pre životné prostredie alebo jej kvalita je všeobecne uznávaná. Rovnako 
možno citovať návrhy Komisie uvedené v jej oznámení o riadení rizika (KOM (2005) 74), v 
ktorom sa navrhuje osobitná úprava na financovanie rôznych mechanizmov prostredníctvom 
prevedenia uvoľnených prostriedkov v rámci osi 1 na podporu konkurencieschopnosti v 
druhom pilieri Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ak tento presun znamená, že následné 
opatrenia riadenia rizika (poistenia, stabilizačné fondy,...) spadajú pod tzv. zelený balík 
opatrení („green box“) a prestávajú byť trhovými opatreniami, niet dôvodu, prečo by sa 
nemohla vykonať podobná operácia v rámci štátnej rezervy, ktorej prostriedky už spĺňajú 
podmienku toho, aby boli oddelené a spadali pod zelený balík opatrení. A napokon treba 
argumentovať tým, že štátna rezerva už môže byť použitá na pokrytie oblastí spadajúcich pod 
reštrukturalizačné a rozvojové programy týkajúce sa niektorého druhu verejnej intervencie s 
cieľom zabrániť tomu, že sa poľnohospodárske oblasti prestanú využívať, alebo kompenzovať 
osobitné znevýhodnenie poľnohospodárov v uvedených oblastiach (článok 42 ods. 5 
nariadenia (ES) č. 1782/2003).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
ČLÁNOK 43 ODSEK 6)
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Článok 51 (Nariadenie ES) č. 1782/2003) 

Poľnohospodári môžu využívať pozemky 
prihlásené v súlade s článkom 44 ods. 3 na 
akúkoľvek poľnohospodársku činnosť, 
okrem trvalých kultúr.

Poľnohospodári môžu využívať pozemky 
prihlásené v súlade s článkom 44 ods. 3 na 
akúkoľvek poľnohospodársku činnosť, 
okrem trvalých kultúr a produkcie 
produktov uvedených v článku 1 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 2200/96 Rady z 28. 
októbra 1996  v znení nariadenia (ES) č.
XXX/2007, ktoré zavádza osobitné 
ustanovenia pre sektor ovocia a zeleniny a 
upravuje určité nariadenia.

Poľnohospodári však môžu využívať 
pozemky na tieto trvalé kultúry:

a) chmeľ
b) olivovníky
c) banány,
d) trvalé druhy ovocia a zeleniny.

Poľnohospodári však môžu využívať 
pozemky na tieto trvalé kultúry:

a) chmeľ
b) olivovníky
c) banány.

V zmysle ustanovenia článku 60 ods. 8 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o štrukturálnych a 
trhových dosahoch režimu jednotnej 
platby aplikovaného na regionálnej 
úrovni, kde je už povolené dobrovoľné 
využívanie pôdy na pestovanie ovocia a 
zeleniny. Táto správa osobitne vyhodnotí, 
aké možné skutočnosti by vyplynuli z toho, 
že by sa povolila celková premena 
pozemkov určených na pestovanie ovocia 
a zeleniny na plochy spôsobilé pre režim 
jednotnej platby, najmä v regiónoch a 
produkčných zónach špecializovaných na 
tento druh produkcie.

Odôvodnenie

V súlade s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstíev (Vec C-310/04, 
Španielsko versus Rada, rozsudok zo dňa 7. septembra 2006) sú potrebné dopadové štúdie, 
ktoré by odôvodnili podstatné zmeny v právnych predpisoch, ktoré by mohli mať dôsledky na 
podmienky produkcie. To by bol napríklad prípad povolenia využívania pozemkov určených 
na produkciu ovocia a zeleniny v rámci režimu jednotnej platby. O to viac, že samotné 
nariadenie (ES) č. 1782/2003 (článok 60 ods. 8) stanovuje Komisii povinnosť predložiť 
správu o režime, ktorý sa uplatňuje na regionálnej úrovni (články 58 a 63), kde sa plochy s 
ovocím a zeleninou môžu využívať na ľubovoľnú produkciu. Táto správa sa môže rozšíriť, 
alebo dokonca zmeniť na skutočnú dopadovú štúdiu, ktorá bude obsahovať dostatočné údaje 
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o možných štrukturálnych a trhových účinkoch na sektor ovocia a zeleniny v prípade, že by sa 
sloboda poľnohospodárskej produkcie rozšírila na plochy určené pre tento sektor. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
ČLÁNOK 43 BOD 10 A) (nový)

Kapitola 10 g článok 110 t až článok 110 x (nové) (Nariadenie (ES) č. 1782/2003) 

10 a do Hlavy IV sa vkladá táto Kapitola 
10 g:
„Kapitola 10 g
Podpora na plochu pre ovocie a zeleninu 
určené na spracovanie
Článok 110 t
Podpora Spoločenstva
1. Členské štáty sa môžu najneskôr do 1. 
apríla 2008 rozhodnúť, či nahradia 
jednotné platby pre určité druhy ovocia a 
zeleniny určené na spracovanie podporou 
Spoločenstva na plochu v súlade s 
podmienkami stanovenými v tejto 
kapitole.
Pod pojmom „ovocie a zelenina určené na 
spracovanie“ sa za účelom tejto kapitoly 
rozumejú výrobky uvedené v článku 2 
nariadenia (ES) č. 2201/96 a v článku 1 
nariadenia (ES) č. 2202/96.
2. Členské štáty môžu rozlíšiť podporu v 
závislosti od produktov, čiže buď zväčšia 
alebo zmenšia národné garantované 
plochy (ďalej len „NGP“) stanovené v 
článku 110 u. V každom členskom štáte 
však celková výška podpory poskytnutej 
na určitý rok neprekročí priemernú výšku
podpory na produkciu poskytnutej
spracovateľom spôsobilých výrobkov, 
pričom za základ sa považuje primerané 
reprezentatívne obdobie pre trh s každým 
príslušným druhom ovocia alebo zeleniny.
Článok 110 u
Plocha
1. Členské štáty poskytnú podporu 
Spoločenstva v rámci stropu vyrátaného 
podľa podpory pre produkciu poskytnutú 
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spracovateľom spôsobilých produktov na 
základe reprezentatívneho obdobia 
určeného pre každý druh ovocia a 
zeleniny, ktorý spadá do režimu tejto 
kapitoly.
2. Komisia určí maximálnu garantovanú 
plochu pre vybrané produkty, ako aj 
národné garantované plochy, na ktoré sa 
táto  plocha rozdelí podľa jednotlivých 
produktov.
3. Každý členský štát môže ďalej 
prerozdeliť príslušné NGP podľa 
jednotlivých produktov v súlade s 
objektívnymi kritériami, najmä podľa 
regiónov alebo hospodárskych oblastí 
špecializovaných na takúto produkciu.
Článok 110 v
Presiahnutie rozlohy subzákladných plôch
Keď členský štát ďalej prerozdelí svoju
NGP na subzákladné plochy, pričom 
dôjde k presiahnutiu maximálnej 
stanovenej rozlohy jednej alebo viacero z 
týchto subzákladných plôch, tá plocha na 
jedného výrobcu, pre ktorú sa žiadala 
podpora Spoločenstva, bude v prípade 
poľnohospodárov subzákladných plôch, 
ktorých rozloha bola presiahnutá, v 
danom roku proporcionálne znížená.
Uvedené zníženie plochy sa uskutoční, 
keď v doktnutom členskom štáte plochy 
zodpovedajúce subzákladným plochám na 
jednotlivé produkty, ktoré nedosiahli 
maximálnu stanovenú rozlohu, boli 
prerozdelené medzi subzákladné plochy, 
pri ktorých k presiahnutiu uvedenej 
maximálnej rozlohy došlo.
Článok 110 w
Podmienky oprávnenosti na čerpanie 
podpory
1. Platba podpory Spoločenstva je 
podriadená predloženiu zmlúv 
podpísaných pred začiatkom 
hospodárskeho roka, ktoré zaväzujú 
uznané organizácie výrobcov v zmysle 
nariadenia (ES) č. XXX/2007 na jednej 
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strane a spracovateľov na strane druhej.
Táto podmienka sa bude vyžadovať 
prípadne aj v rámci uznaných 
medziodborových organizácií v zmysle 
článku 17 nariadenia (ES) č. XXX/2007.
2. Členské štáty môžu podmieniť udelenie 
podpory Spoločenstva členstvom 
poľnohospodárov v uznanej organizácii 
výrobcov podľa článku 4 alebo 
medziodborovej organizácii podľa článku 
17 nariadenia (ES) č. XXX/2007 a 
prípadne tomu, že budú zachované 
existujúce pôvodné odrody.
3. V prípade, že sa uplatňuje ustanovenie 
v odseku 2, členské štáty môžu rozhodnúť, 
že podpora uvedená v odseku 1 bude 
vyplatená organizácii výrobcov alebo 
medziodborovej organizácii v mene jej 
členov. Prostriedky podpory udelenej 
organizácii výrobcov sa musia vyplatiť jej 
členom a v prípade medziodborových 
organizácií členom produkcie, ktorí sú 
spojení s týmito organizáciami.
4. Členské štáty môžu podmieniť udelenie 
platieb na plochu splnením podmienok, 
ktoré určia vo vzťahu k množstvu, ktoré 
výrobcovia členovia organizácií výrobcov 
alebo medziodborových organizácií 
odovzdávajú na spracovanie, na základe 
priemerných výnosov na jednotlivé 
produkty a na súrodé produkčné zóny.
5. Podpora na plochu bude mať 
vnútroštátny strop, ktorý stanoví Komisia 
pre tie krajiny, ktoré mienia 
uplatňovaťustanovenia tejto kapitoly.
Článok 110 x
Vnútroštátna podpora
1. Členské štáty môžu udeliť vnútroštátnu 
podporu popri podpore Spoločenstva, 
pričom výška vnútroštátnej podpory 
nepresiahne čiastku poskytnutú každému 
jednotlivému poľnohospodárovi v rámci 
podpory Spoločenstva na plochu pre 
produkciu ovocia a zeleniny určených na 
spracovanie.
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2. Vnútroštátnu  podporu môžu čerpať 
iba tie plochy, ktoré čerpajú podporu 
Spoločenstva.
3. Členské štáty môžu podmieniťudelenie 
podpory Spoločenstva členstvom 
poľnohospodárov v uznanej organizácii 
výrobcov podľa článku 4 alebo 
medziodborovej organizácii podľa článku 
17 nariadenia (ES) č. XXX/2007 a 
prípadne zachovaním existujúcich 
pôvodných odrôd.“

Odôvodnenie

S prihliadnutím na dvojité využitie mnohých produkcií ovocia a zeleniny a s cieľom zabrániť 
tomu, aby produkty určené na spracovanie (a predovšetkým kritické produkty ako citrusy, 
hrušky Williams, slivky Ende alebo rajčiny) utrpeli nezvratné výkyvy v ich ponuke, sa 
členským štátom umožňuje nahradiť režim jednotnej platby podporou na plochu, ktorá je 
podobná podpore v súčasnosti uplatňovanej pri škrupinových ovocných plodoch (Hlava IV, 
kapitola 4 nariadenia ES 1782/2003 - články 83 až 87). Okrem toho treba mať mať na zreteli, 
že možnosť zvoliť si zavedenie režimu podpory pre členské štáty do režimu jednotnej platby už 
bola využitá v režime podpory pre produkciu osiva. Podpora na plochu umožňuje v rámci 
odčleňovania podpory posun vpred a, rovnako ako existujúca podpora pre bielkovinové 
plodiny, ryžu, energetické plodiny a škrupinové ovocné plody, by spĺňala podmienky tzv. 
modrého balíka. Podľa existujúceho rámca mnohostranných rokovaní by pre WTO uznanie 
pomoci nepredstavovalo problém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
ČLÁNOK 43 BOD 10 B) (nový)

Kapitola 10 h články 110 y až 110 ac (nové) (Nariadenie (ES) č. 1782/2003) 

10 a do Hlavy IV sa vkladá táto Kapitola 
10 h:
„Kapitola 10 h
Pomoc na plochu pre čerešne, višne a 
bobuľové ovocie
Článok 110 y
Podpora Spoločenstva
1. Tradičným produktom z čerešní, višní a 
bobuľového ovocia členských štátov, 
ktoré pristúpili k Spoločenstvu v roku 
2004, bude pridelená podpora 
Spoločenstva v súlade s podmienkami 
určenými v tejto kapitole.
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Pod pojmom „čerešne, višne a drobné 
ovocie“ sa za účelom tejto kapitoly 
rozumejú tieto produkty:
- jahody evidované pod kódmi NC 0810 00 
a 081110
- maliny evidované pod kódmi NC 0810 20 
10 a 0811 20 31
- ríbezle evidované pod kódmi NC 0810 90 
50 a 0811 20 39
- čerešne a višne evidované pod kódmi NC 
0809 20 a 0812 10 00
2. Členské štáty uvedené v odseku 1 môžu 
rozlíšiť podporu podľa produktov, teda 
buď zvýšia alebo znížia NGP, ktoré sú 
stanovené podľa ustanovenia článku 110z 
v závislosti od tradičnej produkcie 
nahlásenej v minulosti. V každom 
členskom štáte však celková čiastka 
podpory udelenej v určitom jednom roku 
nesmie presiahnuť strop stanovený v 
súlade s ustanovením článku 110 z.
Článok 110 z
Plocha
1. Členské štáty udelia podporu 
Spoločenstva v rámci stropu vyrátaného 
vynásobením počtu hektárov svojej NGP 
po rozdelení maximálnej garantovanej 
plochy, ako stanovuje odsek 3, 
priemernou čiastkou 120,75 eur.
2. Maximálna garantovaná plocha sa 
stanovuje na rozlohu 165 000 ha. Komisia 
rozdelí maximálnu garantovanú plochu 
medzi členské štáty z odseku 1 podľa 
tradičnej produkcie nahlásenej v 
minulosti.
3. Každý členský štát môže ďalej 
prerozdeliť svoju NGP podľa jednotlivých 
produktov v súlade s objektívnymi 
kritériami, najmä v regiónoch alebo 
hospodárskych zónach špecializovaných 
na takúto produkciu.
Článok 110 aa
Presiahnutie rozlohy subzákladných plôch
Keď členský štát ďalej prerozdelí svoje 
NGP na subzákladné plochy, pričom 
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dôjde k presiahnutiu maximálnej 
stanovenej  rozlohy jednej alebo viacero z 
týchto subzákladných plôch, tá plocha na 
jedného výrobcu, pre ktorú sa žiadala 
podpora Spoločenstva, bude v prípade 
poľnohospodárov subzákladných plôch, 
ktorých bola rozloha presiahnutá, v 
danom roku proporcionálne znížená.
Uvedené zníženie plochy sa uskutoční, 
keď v doktnutom členskom štáte plochy 
zodpovedajúce subzákladným plochám na 
jednotlivé produkty, ktoré nedosiahli 
maximálnu stanovenú rozlohu, boli 
prerozdelené medzi subzákladné plochy, 
pri ktorých k presiahnutiu uvedenej 
maximálnej rozlohy došlo.
Článok 110 ab
Podmienky oprávnenosti na čerpanie 
podpory
1. Podpora bude poskytovaná tradičným 
odborným poľnohospodárom na základe 
objektívnych a nediskriminačných kritérií 
stanovených príslušnými členskými 
štátmi.
2. Platba podpory Spoločenstva bude v 
zmysle článku 4 nariadenia (ES) č. 
XXX/2007 podmienená najmä členstvom 
poľnohospodárov, ktorí čerpajú podporu, 
v uznanej organizácii výrobcov, ktorá 
zaradí do svojho prevádzkového programu 
špecifické opatrenia zamerané na 
štrukturálne zlepšenie tak na úrovni 
produkcie, ako na úrovni uvádzania 
produktov, ktoré sú predmetom tejto 
kapitoly, na trh.
3. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
podpora, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, sa 
vyplatí organizácii výrobcov v mene jej 
členov. Čiastka podpory, ktorú dostala 
organizácia výrobcov, sa musí vyplatiť jej 
členom.
Článok 110 ac
Vnútroštátna podpora
1. Členské štáty môžu udeliť vnútroštátnu 
podporu popri podpore Spoločenstva, 
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pričom jej výška bude predstavovať 
maximálne 120,75 eur na hektár a rok.
2. Národnú podporu môžu čerpať iba tie 
plochy, ktoré čerpajú podporu 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

So zreteľom na problematickú situáciu, ktorú prekonáva sektor čerešní, višní a bobuľového 
ovocia v nových členských štátoch, sa udeľuje podpora na plochu v rovnakej výške, akú 
čerpajú výrobcovia škrupinových ovocných plodov (120,75€) (Hlava IV kapitola 4 nariadenia 
ES 1782/2003 - články 83 až 87). Odhaduje sa, že podpora vyššia než 120,75 € by nielenže 
bola diskriminujúca voči iným typom produkcie, ale mohla by tiež zvýšiť nadvýrobu, ktorou 
sektor už trpí. Táto podpora obmedzená na tradičných profesionálnych výrobcov je na druhej 
strane podmienená členstvom v uznanej organizácii výrobcov, ktoré musia zahrnúť opatrenia 
zamerané na štrukturálne zlepšenia do príslušných prevádzkových programov s cieľom 
zabezpečiť budúcu životaschopnosť sektora. Podpora by spĺňala podmienky tzv. modrého 
balíka a v súlade s existujúcim rámcom multilaterálnych rokovaní by jej uznanie 
nepredstavovalo pre WTO problém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
ČLÁNOK 43 BOD 10 C) (nový)

Článok 143 a odsek 1 a (nový) (Nariadenie ES) č. 1782/2003)

10 c K článku 143 a sa pridáva tento 
pododsek:
„Podpory na plochu pre rajčiny na 
spracovanie uvedené v Kapitole 10 g a 
podpora na plochu pre čerešne, višne a 
bobuľové ovocie uvedené v Kapitole 10 h 
sa vyplácajú v plnej výške od vstupu 
nariadenia (ES) č. XXX/2007 do platnosti 
za podmienok stanovených v uvedených 
kapitolách.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh dopĺňa zaradenie nových kapitol 10 g (spracované 
rajčiny v nových členských štátoch) a 10 h (čerešne, višne a bobuľové ovocie) do nariadenia 
(ES) č. 1782/2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
PRÍLOHA II BOD 4)

Príloha VII Oddiel M odsek 4 a (nový) (Nariadenie (ES) č.°1782/2003) 
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Členské štáty môžu na dobrovoľnom 
princípe a podľa Kapitoly 10 g vyňať 
určité druhy ovocia a zeleniny určené na 
spracovanie z režimu jednotnej platby a 
nahradiť ho podporou Spoločenstva na 
plochu, ktorá celkovo nesmie presiahnuť 
čiastku pridelenú spracovateľom v rámci 
podpory na produkciu spôsobilých 
produktov počas reprezentatívneho 
obdobia.

Odôvodnenie

Opätovne sa potvrdzuje dobrovoľná výnimka stanovená v novej Kapitole 10 g pre ovocie a 
zeleninu určené na spracovanie, ktoré môžu čerpať podporu na plochu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
PRÍLOHA FINANČNÉHO VÝKAZU

Text Komisie

Ovocie a zelenia – návrh reformy – v mil. EUR
Opatrenia R-2008 R-2009 R-2010 R-2011 R-2012 R-2013

Prevádzkové fondy (1) 695,08 752,6 815,51 884,44 960,09 1 043,28

Bezplatná distribúcia 8 8 8 8 8 8

Predbežné uznanie OV 30 40 40 40 40 30

Režim jednotnej platby (2) (3) (4) (5) 769,1 831,865 783,465 783,465 783,465 783,465

Spolu 1 502,2 1 632,5 1 647,0 1 715,9 1 791,6 1 864,7

Propagácia (zmena a doplnenie 
nariadenia č. 2628/2000) 6 6 6 6 6 6

Vplyv návrhu –40,6 36,7 –5,8 2,6 12,6 15,7

(1) Hypotézy ročného nárastu výdavkov:
– ako základ (status quo): +7,5% pre všetky členské štáty,
– za reformované SOT: + 7,5 % pre členské štáty s dostatočnou úrovňou zoskupenia dodávok a + 

20 % pre členské štáty s nízkym zoskupením dodávok.
(2) Starý režim pre R-2008 (sezóna 2007/2008 pre spracované výrobky).
(3) Odhadované zostatkové sumy za sezónu 2007/2008 pri niektorých spracovaných výrobkoch 

(48,4 mil. EUR) + režim jednotnej platby pre R-2009.
(4) Pred moduláciou.
(5) Založené na výdavkoch v rokoch 2003 – 2004 a 2005 v prípade 15 „starých“ členských štátov a na 

maxime garantovaných množstiev x pomoci pre nové členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu
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Ovocie a zelenina – návrh reformy – v milónoch eur
Medidas P-2008 P-2009 P-2010 P-2011 P-2012 P-2013

Prevádzkové fondy a záručný fond (1) 719,7 750,6 813,51 882,44 958,09 1 041,28
Bezplatná distribúcia 10 10 10 10 10 10
Predbežné uznanie OV 30 40 40 40 40 30

Režim jednotnej platby a podpora na 
plochu (2) (3) (4) (5), z ktorých,

- podpora na plochu pre čerešne, višne 
a bobuľové ovocie (6)

783,1

20

845,865

20

797,465

20

797,465

20

797,465

20

797,465

20
Spolu 1 548,8 1 650,5 1 666,9 1 735,9 1 811,6 1 884,7

Propagácia (zmena a doplnenie 
nariadenia č. 2628/2000) 6 6 6 6 6 6

Vplyv návrhu 0,0 56,7 14,1 22,6 32,6 35,7

1) Hypotézy ročného nárastu výdavkov:
– ako základ (status quo): +7,5% pre všetky členské štáty,
– za reformované SOT: + 7,5 % pre členské štáty s dostatočnou úrovňou zoskupenia dodávok a + 

20 % pre členské štáty s nízkym zoskupením dodávok.
– Nezarátava sa možné využitie 0,5 % prostriedkov štátnej rezervy stanovenej v článku 42 

nariadenia (ES) č. 1782/2003 členskými štátmi, pretože má nulový finančný dosah.
2) Starý režim pre R-2008 (sezóna 2007/2008 pre spracované výrobky).
3) Odhadované zostatkové sumy za sezónu 2007/2008 pri niektorých spracovaných výrobkoch 

(48,4 mil. EUR) + režim jednotnej platby pre R-2009.
4) Pred moduláciou..
5) Založené na výdavkoch v rokoch 2003 – 2004 a 2005 v prípade 15 „starých“ členských štátov a na 

maxime garantovaných množstiev x pomoci pre nové členské štáty
6) Neuvádza sa podpora na hektárový výmer pre spracované ovocie a zeleninu, pretože je dobrovoľná 

a závisí od konkrétnych produktov, ktoré vyberú členské štáty.

Odôvodnenie

Ide o odhad nákladov spojených s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, v ktorých: 1) sa 
zarátavajú náklady na podporu na plochu pre čerešne, višne a bobuľové ovocie (s 
dodatočným finančným dosahom vo výške 20 miliónov eur: 120,75 € x 165 000 ha); 2) 2 
milióny eur sa presúvajú z jednotných platieb na administratívne výdavky spojené s 
bezplatnou distribúciou, pričom sa predpokladá, že určenie týchto prostriedkov na uvedené 
účely je správnejšie vzhľadom na to, že sa od organizácií výrobcov nebudú požadovať 
náklady na činnosť, ktorú nebudú vykonávať ony samy, ale príjemcovia podpory a 3) 
opätovne sa začleňujú prostriedky, ktoré budú prekvapujúco odpočítané z prostriedkov 
Spoločnej organizácie trhu na rok 2008 a ktoré pochádzajú z odstránenia stiahnutí produktov 
a dotácií na vývoz. Náklady na podporu na plochu pre ovocie a zeleninu určené na 
spracovanie sa nerozrátajú, pretože nie je známe, aké produkty spadajú pod tento sektor.
Takisto sa nezarátava prípadné využitie štátnej rezervy podľa nariadenia (ES) č. 1782/2003, 
pretože má na rozpočet Spoločenstva nulový dosah. V dôsledku toho sa zaznamenáva mierne 
navýšenie rozpočtu, v plnej miere spôsobené novými podporami pre čerešne, višne a bobuľové 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Ovocie a zelenina: strategický sektor z hospodárskych a územných dôvodov a z 
hľadiska verejného zdravia

Ovocie a zelenina predstavujú 16,6 % z celkovej konečnej poľnohospodárskej produkcie Únie 
s dvadsiatimi piatimi členmi. V období rokov 2003 – 2005 Únia vyprodukovala približne 38,3 
milióna ton ovocia, pričom medzi popredných producentov partia Taliansko a Španielsko, 
ktorých spoločný podiel predstavuje viac než 50 %. V priebehu toho istého obdobia Únia 
vyprodukovala asi 66 miliónov ton zeleniny, pričom prvé miesto pripadá Taliansku (24 % z 
celkovej produkcie), ďalej nasleduje Španielsko (19 %) a Francúzsko (12 %)1. Po vstupe 
Bulharska a najmä Rumunska sa produkčná kapacita tohto sektora zvyšuje o 1,1 milióna ton 
ročne. Podiel EÚ s 27 členmi dosahuje 8,3 %  a je v súčasnosti po Indii (10 %) a Číne (35 %) 
tretím producentom ovocia a zeleniny na svete.

Obchodné výmeny (vo vnútri a mimo Spoločenstva) dosahujú úroveň 32,6 % produkcie 
čerstvej zeleniny a 54,5 % produkcie čerstvého ovocia (okrem tropického ovocia), čo svedčí o 
rastúcom význame obchodu pre rozvoj tohto sektora. Hlavným odbytiskom je trh 
Spoločenstva, pretože spotrebuje 86 % zeleniny a 65 % ovocia (vrátane citrusov).

Okrem hospodárskeho významu v rámci poľnohospodárstva Spoločenstva sa sektor ovocia a 
zeleniny vyznačuje veľkou rozmanitosťou. To napokon odôvodňuje vysokú mieru flexibility a 
subsidiarity, ktorú uznáva návrh reformy spoločnej organizácie trhu a ktorá je podľa 
spravodajkyne opodstatnená. V prvom rade môžeme konštatovať veľkú rôznorodosť 
produktov (s väčšou či menšou podporou a ochranou zo strany Spoločenstva), spôsobov 
pestovania (ročné, trvalé, v skleníku atď.) alebo produkcie (biologická, integrovaná atď.). 
Zároveň sa v stále väčšej miere diverzifikujú formy spotreby (v rámci alebo mimo 
domácnosti, produkty v čerstvom stave, produkty v surovom stave určené na okamžitú 
spotrebu, spracované produkty atď.), pričom sa odlišujú aj spôsoby predaja (priamy predaj, 
špecializovaní maloobchodníci, veľkopredaj, veľkopredajne atď.). Poľnohospodárske 
štruktúry sa taktiež zásadne líšia v závislosti od rozsahu a produktivity hospodárstiev, stupňa 
ich špecializácie, závislosti od platenej pracovnej sily alebo organizačnej úrovne producentov 
a úrovne obchodnej integrácie. Napokon aj územný význam ovocia a zeleniny je veľmi
premenlivý a v určitých regiónoch, najmä v južnej Európe, tento sektor prekračuje podiel 30 
% z celkovej poľnohospodárskej produkcie2. Z dôvodu vysokého stupňa územnej 
špecializácie sú tieto regióny vo vysokej miere vystavené krízam zasahujúcim ich príjmy a 
tento faktor je potrebné osobitne zohľadniť pri vytváraní novej spoločnej organizácie trhu, 
najmä pokiaľ ide o uľahčenie vstupu nových producentov, ktorým sa budú naďalej vyplácať

  
1 Údaje uvedené v texte Európskej komisie Major Features of the sector of fresh fruits and vegetables in UE, 
apríl 2006.
2 V Algarve (Portugalsko); v Andalúzii, na Kanárskych ostrovoch, v autonómnej oblasti Valencia, v Murcii 
a Rioje (Španielsko); na Korzike, v oblastiach Languedoc-Roussillon a Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(Francúzsko); prakticky na celom juhu Talianska (Sicília, Sardínia, Kalábria, Basilicata, Apúlia, Kampánia, 
Lazio, Abruzzi); v regióne Borsod-Abaúj-Zemplen (Maďarsko); v Kente a Lincolnshire (Spojené kráľovstvo); v 
oblasti Zuid-Holland (Holandsko); a nakoniec na celom území Grécka, Cypru a Malty.
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jednotné platby za iné produkcie ohlásené v minulosti.

Pokiaľ ide o dopyt, pravdepodobne najvýraznejšiu črtu ostatných rokov predstavuje zníženie 
spotreby ovocia a zeleniny v rámci EÚ, čo je o to väčšmi prekvapujúce, že existuje všeobecná 
zhoda v otázke dôležitosti vyváženého stravovacieho režimu a jeho zásadnej úlohy pri 
prevencii chronických ochorení. Priemerná úroveň spotreby ovocia a zeleniny pretrváva 
výrazne pod úrovňou odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie a odborníkov na výživu 
(približne 400 g na deň)1. Iba niektoré stredomorské krajiny ako Grécko alebo Taliansko, kde 
je priemerná denná spotreba 500 g, dosahujú úroveň zdravotných odporúčaní. Aj v týchto 
krajinách však široké vrstvy obyvateľstva konzumujú také množstvo ovocia a zeleniny, ktoré 
nedosahuje odporúčané štandardy.

Vo svetle tohto vývoja je možné konštatovať, že iniciatívy na podporu spotreby ovocia a 
zeleniny na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva zlyhali a je ich potrebné dôkladne
prepracovať a lepšie rozčleniť, pokiaľ ide o konečných adresátov. Je zrejmé, že úroveň 
spotreby v určitej krajine závisí od sociálnej triedy a veku. Z prieskumov uskutočnených vo 
všetkých krajinách Únie vyplýva, že v domácnostiach s najnižšími príjmami sa zaznamenala 
najnižšia spotreba ovocia a zeleniny2. V záujme dosiahnutia žiaducich cieľov v oblasti 
verejného zdravia by sa v mnohých krajinách musela spotreba zdvojnásobiť. Komisia 
výslovne uznala význam ovocia a zeleniny pre zdravú výživu, ktorá slúži ako prevencia proti 
nadváhe, obezite a chronickým ochoreniam3. Je však potrebné sa uistiť, že tieto chvályhodné 
úmysly neostanú iba v podobe vyhlásení a že sa v rámci novej spoločnej organizácie trhu 
prejavia vo forme konkrétnych účinnych opatrení, ktoré podporia atraktivitu a dostupnosť 
ovocia a zeleniny pre všetky vrstvy obyvateľstva, predovšetkým pre najmladších.

2. Zraniteľný sektor, ktorý sa stretáva so štrukturálnymi problémami a je vystavený 
rastúcemu vonkajšiemu tlaku a tlaku zo strany distribúcie

Napriek značnému objemu svojej produkcie a skutočnosti, že je druhým svetovým vývozcom 
(11 % z celkových obchodných výmen, prvé miesto patrí USA so 17 %), EÚ v sektore ovocia 
a zeleniny vykazuje deficitné obchodné výsledky. Vďaka úrovni svojej spotreby a príjmom je 
veľmi príťažlivým trhom a v súčasnosti zaujíma prvé miesto na rebríčku svetového dovozu 
ovocia a zeleniny s vyše 25 % z celkových svetových dovozov, za ňou nasleduje USA (20 %), 
Japonsko (12 %) a Kanada (6 %).

Keďže vývoj európskeho dovozu z tretích krajín je omnoho dynamickejší než vývoz,,najmä 
čo sa týka ovocia, bilancia obchodných výmen sa postupne zhoršuje: pokiaľ ide o čerstvú 
zeleninu, obchodný deficit vzrástol z 200 miliónov EUR na konci 90. rokov na viac než 500 
miliónov EUR v roku 2005; čo sa týka ovocia (okrem tropického ovocia), počas rovnakého 
obdobia sa negatívny výsledok vyšplhal zo 6,5 na 8,8 miliardy EUR. Túto situáciu možno 

  
1 Ross, G., Johannsson, L., Kasmel, A. et al. (2001): Disparities in vegetable and fruits consumption: European 
cases from the North and the South. Public Health Nutirtion, 4:35-43; WHO (2003): Diet, Nutrition and the 
prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. Geneva, WHO Technical 
Report Series 916.
2 National Institute of Public Health (1999): Disparities in food habits, review of research in 15 European 
Countries. Helsinki, Fínsko.
3 Európska komisia (ES) 2005: Podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie 
nadváhy, obezity a chronických ochorení. Zelená kniha KOM(2005) 637 z 8. decembra 2005.
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vysvetliť rastúcim dovozom produktov pochádzajúcich z južnej pologule (Nový Zéland, 
Južná Afrika, Čile, Argentína, atď.) a z krajín južného Stredozemia (Turecko, Maroko atď.), 
ktoré pravidelne dostávajú podporu prostredníctvom obchodných preferencií.

Táto rastúca vonkajšia konkurencia v sektore, v ktorom môže spoločná organizácia trhu rátať 
iba so slabou vnútornou podporou (4,1 % z okruhu 1a počas rozpočtového roku 2005) a 
ktorého stabilita je podstatne závislá od efektívnosti vstupných cien, prispieva k zhoršeniu 
situácie poznačenej neustálym znižovaním cien pre výrobcov. Tento stav možno vysvetliť 
kombinovaným pôsobením rôznych faktorov: produkty podliehajú skaze a sú vysoko citlivé 
voči klimatickým zmenám, čo sa prejavuje výrazným kolísaním cien; dopyt stagnuje, ako už 
bolo uvedené, a navyše podlieha zmenám v závislosti od ročného obdobia a rýchlemu vývoju 
v oblasti stravovacích návykov (stravovanie mimo domova, polotovary, rýchle občerstvenie, 
atď.), čo vedie k tomu, že v každodennom stravovaní sa ovocie a zelenina nahradzuje inými 
výrobkami; a nakoniec, neprestajné zvyšovanie domácej produkcie vplýva na niektoré 
stabilné a presýtené trhy.

Nerovnováha na trhoch, ktorá vyplýva z uvedených skutočností, je zdrojom straty rentability 
pre stále väčšie množstvo poľnohospodárskych podnikov. V tomto smere pozorujeme, že v 
súčasnosti používané mechanizmy spoločnej organizácie trhu nedokážu predvídať a/alebo 
regulovať neustále sa opakujúce výkyvv príjmov, ktorými trpí množstvo producentov ovocia a 
zeleniny. Keďže sa tu neposkytujú priame platby, ktoré sa udeľujú v iných sektoroch, 
predpokladané zásahy do trhov (s príliš strnulými cenami za stiahnutie produktov) a činnosti 
organizácií výrobcov v rámci ich prevádzkových programov nedokážu čeliť vážnym krízam.

Na druhej strane, krízy zasahujúce príjmy v sektore ovocia a zeleniny zosilňujú osobitné 
vlastnosti tohto sektora a jeho hlboké štrukturálne nevýhody, k riešeniu ktorých neprispela ani 
spoločná organizácia trhu. Spomedzi týchto nevýhod môžeme uviesť: zvyšovanie nákladov, 
najmä tých, ktoré súvisia s rastúcimi nárokmi na určovanie pôvodu, uvádzanie na trh a 
pracovnú silu; k tomu môžeme doplniť vysokú závislosť od nájomnej pracovnej sily najmä 
pri zberových a pozberových prácach, čo sa v dôsledku nedostatku sociálnej a daňovej
harmonizácie na úrovni Spoločenstva prejavuje narúšaním konkurencie v rámci jednotného 
trhu; prílišné zameranie na vnútorné trhy, ktoré – ako sme to uviedli vyššie – naráža na rastúci 
konkurenčný tlak z tretích krajín; prevaha malých hospodárstiev najmä na juhu a v sektore 
ovocia; a napokon, napriek pokroku dosiahnutému v oblasti koncentrácie ponuky je tu stále 
výrazné obchodné rozptýlenie výrobného sektora, ktorý zďaleka nie je schopný rokovať za 
rovnakých podmienok s vysoko koncentrovanou distribúciou, ktorá vďaka svojim 
veľkopredajniam a centrálnym obstarávacím inštitúciám prestala byť iba článkom medzi 
výrobcom a konečným spotrebiteľom, ale stala sa hlavným určovateľom cien v rámci celého 
tohto reťazca.

Veľkodistribúcii sa prisudzuje úloha hlavného ručiteľa záujmov spotrebiteľa, a tak svojím 
medzinárodným rozmerom kontroluje prostredníctvom svojich centrálnych obstarávacích 
inštitúcií a logistických pracovísk cesty predaja vo vnútri, ako aj mimo vnútroštátnych hraníc 
a hraníc Spoločenstva. V Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Spojenom kráľovstve a v 
škandinávskych krajinách v súčasnosti 70 až 90 % maloobchodného predaja ovocia a zeleniny 
zabezpečujú veľkopredajne. Hoci je v krajinách južnej Európy toto číslo nižšie, dochádza aj 
tu v ostatných rokoch v tomto smere k rýchlemu rozvoju. Podobnú situáciu môžeme 
pozorovať aj v nových členských krajinách, hoci tento jav sa sem dostal iba nedávno, a to v 
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druhej polovici 90. rokov.

Z toho vyplýva postupné vylúčenie veľkopredaja, ktorý sa mení iba na druhoradého 
sprostredkovateľa, rastúci úbytok podielu na trhu pre malé a tradičné predajne a nakoniec 
neustály tlak vyvíjaný na organizácie výrobcov, aby sa riadili striktnými dodávateľskými 
zmluvami bez toho, že by im na oplátku boli zaručené ceny, ktoré umožňujú pokryť rastúce 
výrobné náklady. Okrem toho, vďaka svojej kúpnej sile sa veľkodistribúcii podarilo zmeniť 
zavedené obchodné postupy prostredníctvom dopytu po veľkých množstvách, presnosti v 
dodacích lehotách, vopred stanovených a nemenných štandardoch kvality, širokej škály 
produktov so stále širšími harmonogrami ich uvádzania na trh a napokon prostredníctvom 
záruky dodávok rozsiahleho množstva súvisiacich službieb. Ovocie a zelenina predstavujú pre 
veľkopredajne veľmi dôležité produkty, keďže im umožňujú uplatňovať svoje rozlišovacie 
stratégie a tým regulovať frekvenciu návštev predajných miest.

V tomto kontexte treba zdôrazniť rozdielny vývoj výrobných cien a spotrebiteľských cien. 
Ceny ovocia a zeleniny sú v zásade stanovované podmienkami, ktoré odrážajú situáciu trhov 
a v konečnom dôsledku závisia od rovnováhy medzi ponukou a dopytom. Preto sú veľmi 
nestabilné a závisia od klimatických podmienok danej sezóny, konkurencie alebo prekrývania 
sa produktov, od skutočného výskytu vonkajších produkcií a tiež od obchodných 
propagačných kampaní, ktoré sa distribučné reťazce rozhodnú uskutočniť. Na druhej strane, 
ceny poľnohospodárskych produktov sa čoraz menej podieľajú na celkových výrobných 
nákladoch konečných potravín, ktorý uvádzajú do predaja. Náklady na spracovanie, uvedenie 
na trh a distribúciu majú čoraz väčší význam, čo môže vysvetliť nízku koreláciu zaznamenanú 
medzi súhrnnými údajmi. Skutočnosť, že maloobchodné ceny ovocia a zeleniny neprestajne 
rastú, prirodzene prispieva k tomu, že sú považované za drahé potraviny, a v prípade, že 
kúpna sila domácností kolíše, sú to produkty spotrebiteľského košíka, ktoré zaznamenávajú 
jasný pokles odbytu. Tento vývoj možno pozorovať prinajmenej na najstabilnejších 
vnútroštátnych trhoch, no nedochádza k nemu napríklad na trhoch nových členských štátov, 
kde bola pôvodná úroveň spotreby ovocia a zeleniny veľmi nízka, a preto dochádza k 
neustálemu zvyšovaniu dopytu a obchodných výmen (najmä čo sa týka produktov, ako sú 
citrusy, kde nejestvuje vlastná produkcia).

3. Návrh reformy spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou a stanovisko 
spravodajkyne

Európsky parlament mal nedávno príležitosť schváliť dve uznesenia o sektore ovocia a 
zeleniny na základe dvoch správ Komisie Rade a Európskemu parlamentu1: prvé uznesenie z 
3. mája 2005 sa týka zjednodušenia spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou2, druhé 
uznesenie z 12. októbra 2006 situácie v sektore drobného ovocia, čerešní a višní určených na 
spracovanie3. Legislatívny návrh Komisie však zďaleka nie je iba zjednodušením spoločnej 
organizácie trhu, ako sa pôvodne zdalo:

– spružňuje a posilňuje režim v prospech organizácií výrobcov a robí z nich pevné jadro 
novej spoločnej organizácie trhu, a to na úrovni riadenia ponuky, ako aj na úrovni 

  
1 KOM(2004)549 z 10. augusta 2004 a KOM(2006)345 z 28. júna 2006.
2 Uznesenie P6_TA(2005)0174 z 3. mája 2005, na základe iniciatívnej správy 2004/2193/INI / A6-0121/2005.
3 Uznesenie P6_TA-PROV(2006)0420 z 12. októbra 2006, na základe iniciatívnej správy 2004/2193/INI.
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obchodnej propagácie. V tomto kontexte sa celá zodpovednosť za budúcu reguláciu 
trhov prevedie na tieto organizácie, ktoré dostanú možnosť začleniť do svojich 
prevádzkových programov nové nástroje krízového riadenia;

– začleňuje všetky existujúce druhy pomoci spracovaným produktom do režimu 
jednotnej platby a zároveň umožňuje, aby sa plochy určené na pestovanie ovocia a 
zeleniny považovali za oprávnené a mohli by tiež uplatniť svoje právo na pomoc;

– posilňuje environmentálny aspekt spoločnej organizácie trhu prostredníctvom 
zavedenia jednotných platieb, čo umožňuje uplatňovať pravidlá podmienenosti a 
prostredníctvom posilnenia poľnohospodársko-environmentálnych opatrení v rámci 
prevádzkových programov;

– napokon sa zaväzuje podporovať spotrebu ovocia a zeleniny, najmä u detí a 
dospievajúcich, s cieľom zlepšiť stravovacie návyky a splniť odporúčania WHO, 
pokiaľ ide o výživu, a znížiť riziká chronických ochorení.

Nová spoločná organizácia trhu sa, okrem iného, opiera o štyri zásady: a) rozpočtovú 
neutralitu vzhľadom na minulosť, čo znamená, že existujúce (nízke) úrovne financovania sa 
prakticky nezlepšia; b) maximálnu pružnosť alebo subsidiaritu v riadení, pričom konečné 
rozhodnutie o mnohých otázkach prináleží členským štátom, aby mohli nový rámec podpory 
prispôsobiť svojim štrukturálnym osobitostiam; c) integráciu nových členských štátov, ktorá 
umožní osobitné prispôsobenie opatrení skutočnej produkcii; a d) hoci sa vonkajší aspekt 
spoločnej organizácie trhu v ničom nezmenil, posilňuje sa rokovacia pozícia EÚ vzhľadom na 
rokovania, ktoré v súčasnosti prebiehajú v rámci WTO prostredníctvom citeľného zníženia 
opatrení patriacich do tzv. jantárového balíka opatrení v prospech zeleného balíka opatrení v 
rámci kapitoly vnútornej podpory a prostredníctvom úplného odstránenia vývozných náhrad 
(už v súčasnosti veľmi zredukovaných) v rámci kapitoly o podpore vývozu.

Pre spravodajkyňu je návrh prijateľným pracovným základom, ktorý sa však môže v 
niektorých aspektoch opraviť a zlepšiť. V tomto zmysle sa upresňujú niektoré všeobecné 
zásady a predkladajú sa viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy legislatívneho textu. 
Keďže jednotlivé odôvodnenia poskytujú dostatočné vysvetlenia, stačí, ak tu uvedieme 
základné osi navrhovaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov:

a) Rozpočtová neutralita: Zahrnutím osobitnej pomoci na plochu pre čerešne, višne a 
bobuľové ovocie sa rozpočet spoločnej organizácie trhu mierne zvyšuje o 20 miliónov EUR v 
súlade s uznesením Parlamentu z 12. októbra 2006. Spravodajkyňa sa domnieva, že toto 
zvýšenie je v plnej miere odôvodnené, ak vezmeme do úvahy nízke úrovne financovania, 
ktoré sa poskytuje sektoru ovocia a zeleniny v porovnaní s jeho produktívnou hodnotou. Z 
dôvodu zodpovednosti sa vopred nepristúpilo k pridaniu nových zvýšení vzhľadom na to, že 
akákoľvek zmena by poškodzovala ostatných výrobcov Európskej únie, pre ktorých boli 
prahy prísne stanovené v rámci finančného výhľadu na roky 2007 – 2013. Na druhej strane, 
ak by členské štáty uvažovali o zvýšení financovania, nie je vylúčené, že sa využije časť 
štátnej rezervy podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1782/2003 do výšky maximálne 0,5 %.

b) Osobitná podpora: nových členských štátov. Okrem pomoci pre pestovateľov čerešní, višní 
a bobuľového ovocia, ktorá pripadne výlučne novým členským štátom, sa zavádzajú osobitné 
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ustanovenia týkajúce sa uznávania organizácií výrobcov v týchto krajinách.

c) Uplatňovanie režimu jednotnej platby v sektore ovocia a zeleniny: Vzhľadom na riziko 
nerovnováhy trhov a štruktúr v sektore ovocia a zeleniny je nevyhnutné chrániť platný režim 
pre pozemky určené na pestovanie ovocia a zeleniny, ktoré sa tak nebudú môcť využívať na 
žiadne iné poľnohospodárske účely, až kým sa nevykoná presné zhodnotenie možných 
dôsledkov takéhoto rozhodnutia v súlade s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora Európskych 
spoločenstiev. Podobne pokiaľ ide o podporu na spracovanie ovocia a zeleniny, 
spravodajkyňa sa domnieva, že vzhľadom na to, že ide o dvojité produkcie a s ohľadom na 
riziko hromadného zanechania výroby v prípade, že by sa úplne rozčlenila, je vhodné zaviesť 
na produkty vybrané členskými štátmi podporu na plochu podobnú podpore uplatňovanej pri 
škrupinových ovocných plodoch. Spravodajkyňa sa domnieva, že táto nová podpora, ktorej 
celková výška by bola porovnateľná s výškou súčasnej podpory spracovaniu, by umožnila 
ochrániť tento priemysel pred prerušením zásobovania a že zároveň spĺňa požiadavky WTO 
tým, že by podporila oddelenie a stala by sa súčasťou tzv. modrého balíka.

d) Prevádzkové programy: Spravodajkyňa predložila viaceré pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy technického charakteru, v súlade s princípom subsidiarity riadenia, čo umožní zvýšiť 
prah hodnoty produkcie uvedenej na trh až na 6 % v prípade organizácií výrobcov, ktorí 
získali pomoc v minulosti, s cieľom podporiť tie isté úrovne podpory a povzbudiť 
koncentráciu ponuky, čo predstavuje hlavný cieľ novej spoločnej organizácie trhu. Takisto sa 
navrhuje zvýšenie rozpočtu prostredníctvom 60 % zvýšenia príspevku Spoločenstva do 
prevádzkových fondov. Nakoniec sa posilňujú ustanovenia, ktoré vylučujú dvojité 
financovanie prostredníctvom programov na rozvoj vidieka a prevádzkových programov.

e) Riadenie rizika: Hoci sa zdá vhodné, aby organizácie výrobcov cez svoje prevádzkové 
programy pokrývali riadenie rizika, niektoré právomoci, ktoré už predstavujú všeobecné ciele 
prevádzkových programov a musia mať stály, a nie mimoriadny charakter, sa na tieto 
programy presúvajú (napríklad v oblasti propagácie, komunikácie a vzdelávania). Navyše sa 
členským štátom umožňuje, aby vytvorili záručný fond v prípade vážnych kríz, ktorý bude 
prístupný pre všetkých výrobcov bez ohľadu na to, či sú členmi niektorej organizácie 
výrobcov. Ako sme uviedli vyššie, tento fond sa bude môcť čiastočne financovať z 
prostriedkov štátnej rezervy podľa článku 42 nariadenia (ES) č. 1782/2003 do maximálnej 
výšky 0,5 %.


