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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o úpravách ve společné zemědělské politice prostřednictvím 
změn nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008
(KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0306),

– s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala
s Parlamentem (C6-0241/2008),

– s ohledem článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pokud jde o obiloviny, měl by být 
systém upraven tak, aby tomuto odvětví 
zajišťoval konkurenceschopnost a orientaci 
na trh a současně zachovával úlohu 
intervence jako záchranné sítě v případě 
narušení trhu a usnadňoval zemědělcům 
jejich reakci na podmínky trhu. Rada ve 
svých Závěrech o reformě intervenčního 
systému pro kukuřici předložila přehled 
celého intervenčního systému pro 

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

obiloviny v souvislosti s kontrolou stavu 
reformy SZP, a to na základě analýzy, 
která ukázala, že v případě nízkých cen 
existuje určité riziko dodatečné intervence 
pro ječmen. Současné vyhlídky pro 
obiloviny se však od té doby výrazně 
změnily a jsou charakterizovány 
příznivými cenami na světovém trhu, které 
jsou způsobeny rostoucí poptávkou ve 
světě a nízkými zásobami obilovin ve 
světě. V této souvislosti by nastavení míry 
intervence na nulu pro jiné krmné 
obiloviny ve stejném časovém rámci jako
u reformy v odvětví kukuřice umožnilo 
intervenci bez negativních důsledků pro trh
s obilovinami jako celek. Prognózy pro 
odvětví obilovin platí rovněž pro pšenici 
tvrdou, což znamená, že intervenční nákup 
by mohl být zrušen, neboť už pozbyl svého 
významu vzhledem k tomu, že ceny na trhu 
jsou stále výrazně vyšší než cena 
intervenční. Protože intervence u obilovin 
má být spíše záchrannou sítí, je vhodné 
zahajovat intervenci až v průběhu 
posledních měsíců hospodářského roku.

Or. fr

Odůvodnění

Zahájení intervence několik měsíců před koncem hospodářského roku může zabránit 
spekulování a zachová přitom úlohu intervence jako záchranné sítě.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Produkce a spotřeba vepřového masa 
by se měly zvýšit ve střednědobém 
horizontu, i když pomaleji než v uplynulém 
desetiletí, díky konkurenci ze strany 
drůbežího masa a vyšším cenám krmiv. 
Očekává se, že ceny vepřového masa 
zůstanou výrazně vyšší, než je intervenční 
cena. U vepřového masa nebyl intervenční 
nákup po mnoho let použit a vzhledem
k situaci na trhu a k prognózám by měla 
být zachována zásada intervence, aby 
nadále existovala záchranná síť, jejíž 
míra by však měla být nastavena na nulu, 
neboť zvrat na trhu vyvolaný 
veterinárními nebo jinými příčinami nelze 
nikdy vyloučit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Agenda 2000 stanovuje zvýšení 
celkových referenčních množství mléka 
pro EU o 2,4 %. To se na jedné straně 
projevilo jako konkrétní zvýšení pro 
jednotlivé země v případě Itálie, 
Španělska, Řecka, Irské republiky
a Severního Irska na období dvou let od 
2000/2001 do 2001/2002 a na druhé 
straně jako 1,5% lineární zvýšení kvót pro 
mléko na období tří let od 2005/2006 do 
2007/2008 pro všechny členské státy, které 
nedostaly konkrétní zvýšení kvóty.
V kompromisu z června 2003 Rada 
souhlasila, že stávající režim kvót pro 
mléko by se měl prodloužit dále až do 
období 2014/2015. Navíc bylo Řecku 
poskytnuto zvýšení kvóty o 120 000 tun
a Azorským ostrovům bylo poskytnuto 
zvýšení o 50 000 tun od období 2005/06 
dále (snížené z dodatečných 73 000 tun
v období 2003/2004 a 61 500 tun v období 
2005/2005). Další zvýšení kvóty o 2 % pro 
EU-27 bylo schváleno pro mléko
v kvótovém roce 2008/2009.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované zvýšení kvót je součástí historického vývoje, který by měl být uveden v bodech 
odůvodnění návrhu o kontrole stavu reformy.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění
V současné době nejsou kvóty na mléko v celé EU dostatečně využívány. Údaje za kvótový rok 
2006/2007 ukazují, že na úrovni EU zůstalo nevyužito 1,9 milionu tun a 18 z 27 členských 
států vyprodukovalo méně, než kolik stanoví jejich vnitrostátní kvóty. Prozatímní údaje za rok 
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2007/08 prokazují obdobnou situaci. Zpravodaj navrhuje, aby se již schválené zvýšení o 2 % 
pro rok 2008/09 doplnilo o 1% zvýšení kvóty na mléko pro hospodářské roky 2009/10
a 2010/11. Vzhledem k tomu, že trh s mlékem se rychle vyvíjí, je podle zpravodaje potřeba 
znovu zhodnotit situaci na trhu pro další kvótové roky.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Kvóty pro mléko jsou na úrovni EU 
nedostatečně využívány.

Or. en

Odůvodnění

V současné době nejsou kvóty na mléko v celé EU dostatečně využívány. Údaje za kvótový rok 
2006/2007 ukazují, že na úrovni EU zůstalo nevyužito 1,9 milionu tun a 18 z 27 členských 
států vyprodukovalo méně, než kolik stanoví jejich vnitrostátní kvóty. Evropská komise 
očekává, že v kvótovém roce 2007/08 bude využito o 3 miliony tun méně (přesné údaje budou 
známy až v září 2008).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem posílení 
konkurenceschopnosti zemědělství ve 
Společenství a podpory udržitelného 
zemědělství více orientovaného na trh je 
třeba, podobně jako tomu bylo v případě 
reformy společné zemědělské politiky
z roku 2003, pokračovat v přechodu od 
podpory produkce k podpoře producentů 
zrušením stávajících podpor pro sušená 
krmiva, len, konopí a bramborový škrob
podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze 

(13) Za účelem posílení 
konkurenceschopnosti zemědělství ve 
Společenství a podpory udržitelného 
zemědělství více orientovaného na trh je 
třeba, podobně jako tomu bylo v případě 
reformy společné zemědělské politiky
z roku 2003, pokračovat v přechodu od 
podpory produkce k podpoře producentů 
zrušením stávajících podpor pro len, 
konopí a bramborový škrob podle nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 



PR\727830CS.doc 11/36 PE407.828v01-00

CS

dne 22. října 2007, kterým se stanoví 
společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé 
zemědělské produkty (jednotné nařízení
o společné organizaci trhů), a začleněním 
podpory pro tyto produkty do systému 
oddělené podpory příjmů pro každý 
zemědělský podnik. Podobně jako tomu 
bylo u reformy společné zemědělské 
politiky z roku 2003, i když oddělení 
podpory vyplácené zemědělcům nebude 
znamenat změnu skutečně vyplacených 
částek, výrazně to zvýší účinnost podpory 
příjmů.

2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní 
ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů), a začleněním podpory pro 
tyto produkty do systému oddělené 
podpory příjmů pro každý zemědělský 
podnik. Podobně jako tomu bylo u reformy 
společné zemědělské politiky z roku 2003,
i když oddělení podpory vyplácené 
zemědělcům nebude znamenat změnu 
skutečně vyplacených částek, výrazně to 
zvýší účinnost podpory příjmů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Zpráva Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o odvětví lnu a konopí 
(KOM(2008)0307) potvrzuje vhodnost
a účinnost podpory pro zpracování lnu
a konopí. Komise potvrzuje velmi pozitivní 
dopad pěstování lnu a konopí na ochranu 
životního prostředí a biologickou 
rozmanitost, zejména tím, že toto 
pěstování podporuje střídání plodin, 
vytváření pracovních míst a udržení 
zaměstnanosti v oblastech, které čelí 
obtížím, a na vznik nových odbytišť pro 
průmysl, zejména pokud jde
o biomateriály. Komise rovněž upozorňuje 
na zásadní problémy spojené s ukončením 
podpory. Je tudíž vhodné zachovat 
současnou podporu nejméně do 
hospodářského roku 2012/2013.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vzhledem k rostoucímu významu 
účinného řízení rizik by měly mít členské 
státy možnost finančně přispívat na 
pojistné, které zemědělci nebo organizace 
producentů platí za pojištění úrody, nebo 
finančně odškodňovat některé 
hospodářské ztráty v případě chorob zvířat 
či rostlin.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Organizace producentů mohou plnit 
významnou úlohu při koncentraci nabídky
v odvětvích, kde panuje nerovnováha
v koncentraci producentů a odběratelů. 
Členské státy by proto měly mít možnost 
uznávat organizace producentů ve všech 
odvětvích.

(19) Ačkoli pojištění úrody nebo vzájemné 
fondy mohou přispívat k nápravě rizik, 
může být tato náprava z hlediska 
hospodářského a sociálního příliš 
nákladná, a je tudíž vhodné zároveň 
podporovat rozvíjení nástrojů, které 
umožňují preventivní řízení rizik.
Organizace producentů i mezioborové 
organizace mohou plnit významnou úlohu
v tomto preventivním řízení, zejména 
soustředěním nabídky v odvětvích, kde 
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panuje nerovnováha v koncentraci 
producentů a odběratelů, nebo zlepšováním 
znalosti trhů. Členské státy by proto měly 
mít možnost uznávat organizace 
producentů a profesní organizace ve všech 
odvětvích.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o řízení krizí, musí se stát předjímání přednostním cílem, neboť přístup založený na 
následném řešení může být z hospodářského hlediska a z hlediska zaměstnanosti nesmírně 
nákladný.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Je třeba využít současného 
hospodářského stavu a dát pozitivní signál 
zejména rozvojovým zemím, které již 
dlouho žádají o odstranění podpor vývozu, 
které poskytuje většina rozvinutých zemí 
vývozcům obilovin.

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odstavec 2 se zrušuje. vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Ačkoli intervence u vepřového masa nebyla již dlouho použita, není rozumné usilovat o její 
zrušení. Na jedné straně se vždy mohou objevit nové nákazy, které by mohly způsobit vážné 
problémy na trhu, a na druhé straně kvůli zcela nové situaci na trhu s obilovinami.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u obilovin od 1. listopadu do 31. května; a) u obilovin od 1. března do 31. května;

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodnější změnit období intervence a omezit ji na několik měsíců před koncem 
hospodářského roku než stanovit režim nabídkového řízení, který by mohl vést ke snižování 
cen. Změna období by umožnila, aby systém opravdu plnil svou úlohu záchranné sítě
a zabránila by spekulacím.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u hovězího a telecího masa v průběhu 
kteréhokoli hospodářského roku;

c) u hovězího, telecího a vepřového masa
v průběhu kteréhokoli hospodářského roku;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zahájí Komise, bez zapojení výboru 
podle čl. 195 odst. 1, veřejnou intervenci 
pro vepřové maso, pokud během 
reprezentativního období průměrná tržní 
cena jatečně upraveného vepřového masa, 
stanovená na základě cen zjištěných
v každém členském státě na 
reprezentativních trzích Společenství
a vážených pomocí koeficientů, které 
odrážejí poměrnou velikost populace 
prasat v každém členském státě, je
a pravděpodobně zůstane nižší než 103 % 
referenční ceny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) u vepřového masa – 0 tun pro období 
uvedené v čl. 11 písm. a).

Or. fr

Odůvodnění

Pokud se opět stanoví podpora u vepřového masa, je třeba stanovit její výši na nulu, což z ní 
učiní záchrannou síť, která nebude mít, pokud situace v odvětví zůstane normální, žádné 
rozpočtové dopady.
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Pododdíl III oddílu II kapitoly I hlavy I 
části II se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Pododdíl III
Intervenční ceny

Článek 18
Intervenční ceny

1. Intervenční ceny a množství přijatá
k intervenci u produktů uvedených v čl. 
10 písm. a), d), e) a f) stanoví Komise 
prostřednictvím nabídkových řízení. Za 
zvláštních okolností mohou být na základě 
zjištěných průměrných tržních cen 
nabídková řízení omezena nebo 
intervenční ceny a množství přijatá
k intervenci stanovena na členský stát 
nebo na region členského státu.
2. Intervenční cena stanovená v souladu
s odstavcem 1 nesmí být vyšší, než je 
uvedeno dále:
a) u obilovin – než příslušné referenční 
ceny;
b) u hovězího masa – než průměrná tržní 
cena zjištěná v členském státě nebo
v regionu členského státu a zvýšená
o částku, kterou stanoví na základě 
objektivních kritérií Komise;
c) u másla – než 90 % referenční ceny;

d) u sušeného odstředěného mléka – než 
referenční cena.

3. Intervenční cena cukru se rovná 80 % 
referenční ceny stanovené pro 
hospodářský rok následující po 
hospodářském roce, v jehož průběhu je 
podána nabídka. Jestliže se však jakost 
cukru nabídnutého platební agentuře liší 
od standardní jakosti vymezené v části B 
přílohy IV, pro niž je stanovena 
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referenční cena, intervenční cena se 
odpovídajícím způsobem zvýší nebo sníží.“

Or. fr

Odůvodnění

Všeobecné zavedení systému nabídkového řízení by mohlo mít nepříznivý dopad na ceny
a mohlo by vést k závažným negativním důsledkům.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 6 – písm.a – bod -i (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- i) písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c) na čerstvé nebo chlazené maso skotu 
ve stáří maximálně 12 měsíců v souladu
s definicí a klasifikační stupnicí uvedenou
v příloze XIa a na čerstvé nebo chlazené 
maso dospělého skotu, které je nabízené 
jako jatečně upravená těla, půlky jatečně 
upravených těl, kompenzované čtvrti, 
přední nebo zadní čtvrti a je tříděné podle 
klasifikační stupnice Společenství pro 
jatečně upravená těla dospělého skotu 
stanovené v čl. 42 odst. 1;“

Or. fr

Odůvodnění

Telecí maso není způsobilé pro soukromé skladování, ačkoli je vystaveno stejným rizikům jako 
jiné druhy masa. Jeho vyloučení není nadále odůvodněné, neboť toto maso je nyní 
identifikováno a jeho vysledovatelnost je zajištěna.
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) Článek 44 se zrušuje. vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení prokázalo svou účinnost v krizových situacích, jako byla nákazy slintavky
a kulhavky v roce 2001. Komise je hodlá přesto zrušit a toto zrušení odůvodňuje vznikem 
vzájemného fondu pro případy chorob zvířat a rostlin. Jde však o doplňující se opatření, 
nikoli o opatření totožná. Vzhledem k tomu, že v současnosti se objevují nové a prudce 
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nakažlivé choroby zvířat, jako je katarální horečka ovcí, je třeba na základě zásady 
obezřetnosti zachovat článek 44.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 12 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto: vypouští se
„1. Na výjimečná opatření podpory 
uvedená v článku 45 Komise stanoví 
finanční spoluúčast ve výši 50 % výdajů 
hrazených členskými státy.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 14 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 78 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a. V článku 78 nařízení (ES) 
č. 1234/2007 se doplňuje nový odstavec 
3a, který zní:
„3a. Celkové příjmy z doplňkových dávek 
EU a úspor souvisejících se zrušením 
současných tržních opatření
v mlékárenském odvětví by měly být 
vkládány do fondu pro podporu 
restrukturalizačního procesu v tomto 
odvětví.
Opatření financovaná na základě článku 
68 [obecná pravidla] nařízení (ES) 
č. [...]/2008 [nové nařízení o přímých 
platbách] nebudou financována podle 
tohoto režimu.“ 

Or. en

Odůvodnění

Mlékárenství je citlivé odvětví. Prostředky shromážděné a uspořené v mlékárenském odvětví 
by měly být využity pro zlepšení a restrukturalizaci tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 17
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Část II – hlava I – kapitola IV – oddíl I – pododdíl I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17) Pododdíl I oddílu I kapitoly IV hlavy
I části II se zrušuje.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů, které již byly uvedeny u pozměňovacích návrhů k nařízení 1782/2003, není vhodné 
tyto podpory zrušit. 
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 18 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 91 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18a. V čl. 91 odst. 1 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„V průběhu hospodářských roků 
2009/2010 až 2012/2013 se za stejných 
podmínek rovněž poskytne podpora pro 
zpracování stonků lnu pěstovaného na 
krátké vlákno a konopí pěstovaného na 
vlákno.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 19
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 92 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Výše podpory pro zpracování podle 
článku 91 se pro dlouhá lněná vlákna 
stanoví: 

„1. Výše podpory pro zpracování podle 
článku 91 se pro dlouhá lněná vlákna 
stanoví:

a) na 200 EUR pro hospodářské roky 
2009/10 a 2010/11; a

a) pro dlouhá lněná vlákna: na 160 EUR
za tunu pro hospodářské roky 2009/10 až 
2012/13;

b) na 100 EUR pro hospodářské roky 
2011/12 a 2012/13;“.

b) pro krátká lněná vlákna a konopná 
vlákna obsahující nejvýše 7,5 % nečistot
a pazdeří: na 90 EUR za tunu pro 
hospodářské roky 2009/10 až 2012/13.
Členské státy se však mohou
s přihlédnutím k tradičním odbytištím 
rozhodnout, že poskytnou podporu:
a) pro krátká lněná vlákna s procentní 
sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 
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7,5 % do 15 %;
b) pro konopná vlákna s procentní sazbou 
nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 
25 %.
V případech uvedených ve druhém 
pododstavci poskytnou členské státy 
podporu pro množství, které se při základu 
7,5 % nečistot a pazdeří nejvýše rovná 
vyprodukovanému množství.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 20 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 94 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. V článku 94 se odstavec 1a 
nahrazuje tímto:
„1a. Pro krátká lněná vlákna a konopná 
vlákna, pro která může být poskytnuta 
podpora, se stanoví pro každý 
hospodářský rok od roku 2009/2010 do 
roku 2012/2013 maximální zaručené 
množství ve výši 147 265 tun. Toto 
množství se rozděluje mezi dotčené 
členské státy jako vnitrostátní zaručená 
množství podle části A.II. přílohy XI.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 20 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 94 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20b. Článek 94a se nahrazuje tímto:
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„V průběhu hospodářských roků 2009/10 
až 2012/13 se poskytne doplňková 
podpora schváleným prvním 
zpracovatelům pro pěstební plochy lnu, 
které se nacházejí v zónách I a II 
uvedených v části A.III. přílohy XI
a jejichž produkce stonků je předmětem:

a) prodejní/kupní smlouvy nebo závazku 
podle čl. 91 odst. 1; a

b) podpory pro zpracování na dlouhá 
vlákna.

Výše doplňkové podpory činí 120 EUR na 
hektar v zóně I a 50 EUR na hektar
v zóně II.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 24
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24) Článek 101 se zrušuje. 24) Článek 101 se nahrazuje tímto:
„Článek 101

Podpora pro nákup mléčných výrobků 
neziskovými organizacemi

Komise může za podmínek, které sama 
stanoví, v případě, že vzniknou nebo hrozí 
vzniknout přebytky mléčných výrobků,
rozhodnout o poskytnutí podpory, která 
umožní nákup smetany, másla
a zahuštěného másla za snížené ceny 
neziskovými organizacemi.“

Or. fr
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Odůvodnění

Je možné souhlasit se zrušením podpory pro obchodní využití, je však vhodné ze sociálních 
důvodů zachovat podporu pro nezisková sdružení. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 26 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a. V článku 104 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

„2. Fond je financován v kalendářních 
letech 2010, 2011 a 2012 v souladu
s článkem [...][Podpora pro tabák] 
nařízení (ES) č. [...]/2008 [nové nařízení
o přímých platbách].“

Or. fr

Odůvodnění

Důsledek změny nařízení o přímých platbách, o němž Evropský parlament hlasoval v květnu 
2008.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 27 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Kapitola IV a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. V části II hlavě I se doplňuje kapitola 
IVa, která zní:

„KAPITOLA IVa

Řízení rizik



PE407.828v01-00 26/36 PR\727830CS.doc

CS

Oddíl I

Pojištění úrody

Článek 112a

Pojištění úrody

1. Členské státy mohou poskytnout 
finanční příspěvek na pojistné pro 
pojištění úrody proti ztrátám způsobeným 
nepříznivými klimatickými jevy.
Pro účely tohoto článku se „nepříznivými 
klimatickými jevy“ rozumí klimatické 
podmínky, které mohou být přirovnány
k přírodní katastrofě, jako je mráz, 
krupobití, náledí, déšť nebo sucho, a které 
zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce daného zemědělce
v předcházejícím tříletém období nebo 
tříletého průměru stanoveného na základě 
předcházejícího pětiletého období
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty.
2. Tento finanční příspěvek odpovídá 
60 % individuálního pojistného případně 
kolektivního pojistného, pokud pojistnou 
smlouvu sjednala organizace producentů.
Členské státy mohou rozhodnout, že zvýší 
finanční příspěvek na 70 %
s přihlédnutím ke klimatické situaci nebo 
situaci dotčeného odvětví.
Členské státy mohou omezit částku 
pojistného, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, použitím příslušných 
stropů.

3. Pojištění úrody je k dispozici pouze 
tehdy, pokud příslušný orgán dotyčného 
členského státu úředně uznal nepříznivý 
klimatický jev jako takový. 
4. Pojistné plnění představuje náhradu 
maximálně za celkové náklady na 
nahrazení ztrát podle odstavce 1
a nevyžaduje ani neurčuje druh nebo 
množství budoucí produkce.
5. Finanční příspěvek se vždy vyplácí 
přímo dotčenému zemědělci případně 
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organizaci producentů, která uzavřela 
pojistnou smlouvu, a to podle počtu jejích 
členů.
6. Výdaje členských států na poskytnutí 
finančních příspěvků spolufinancuje 
Společenství z fondů uvedených v článku 
[...][Podpora v rámci jednotné společné 
organizace trhu] nařízení (ES) 
č. [...]/2008 [nové nařízení o přímých 
platbách] ve výši 40 % z částek splňujících 
předpoklady pro poskytnutí pojistného 
stanoveného v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku. 
Pro nové členské státy je však výše 
spolufinancování podle prvního 
pododstavce 70 %.
První pododstavec se nedotýká pravomocí 
členských států podílet se v plné míře 
nebo zčásti na financování finančních 
příspěvků prostřednictvím povinných 
systémů společné odpovědnosti
v dotčených odvětvích.
7. Finanční příspěvek nepředstavuje 
překážku fungování vnitřního trhu
s pojišťovacími službami. Finanční 
příspěvek se neomezuje na pojištění 
poskytované jedinou pojišťovnou nebo 
skupinou společností ani nepodléhá 
podmínce, že pojistná smlouva se 
sjednává se společností usazenou
v dotyčném členském státě.

Oddíl II

Vzájemné fondy pro choroby zvířat
a rostlin

Článek 112b

Vzájemné fondy pro choroby zvířat
a rostlin

1. Členské státy mohou poskytnout 
zemědělcům finanční odškodnění za 
hospodářské ztráty způsobené výskytem 
ohniska nákazy u zvířat nebo choroby 
rostlin prostřednictvím finančních 
příspěvků do vzájemných fondů. Tyto 
fondy mohou spravovat organizace 
producentů a/nebo mezioborové 
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organizace za podmínek stanovených
v článcích 122 a 123.
2. Pro účely tohoto článku:

a) se „vzájemným fondem“ rozumí systém 
akreditovaný členským státem v souladu
s vnitrostátním právem, jehož členy jsou 
zemědělci, kteří se mohou pojistit proti 
hospodářským ztrátám způsobeným 
výskytem ohniska nákazy zvířat nebo 
choroby rostlin a kterým je případně 
poskytováno odškodnění; 
b) „hospodářskými ztrátami“ se rozumí 
jakékoli dodatečné náklady vzniklé 
zemědělci v důsledku výjimečných 
opatření, která přijal s cílem snížit 
dodávky na dotyčný trh, nebo jakákoli 
značná ztráta v produkci. Náklady, za něž 
může být poskytnuto odškodnění
v souladu s jinými předpisy Společenství
a náklady vyplývající z použití 
veterinárních nebo fytosanitárních
a hygienických opatření nejsou 
považovány za hospodářské ztráty.
3. Vzájemné fondy vyplácejí finanční 
odškodnění přímo zemědělcům, kteří jsou 
jejich členy a kteří utrpěli hospodářské 
ztráty.
Prostředky na odškodnění vyplácené ze 
vzájemných fondů pocházejí:
a) ze základního kapitálu, kterým do 
fondů přispěli členové, a/nebo
b) z půjček sjednaných fondy za 
obchodních podmínek.
Do počátečního základního kapitálu se 
nesmí přispívat z veřejných prostředků. 
4. Finanční příspěvky uvedené v odstavci 
1 se mohou vztahovat: 
a) na správní náklady na zřízení 
vzájemného fondu rozložené na 
maximálně tři roky;
b) na kapitálovou splátku a na úrok
z komerčních půjček sjednaných 
vzájemným fondem za účelem vyplacení 
finančního odškodnění zemědělcům;
c) na částky vyplacené vzájemným fondem
z jeho základního kapitálu jako finanční 
odškodnění zemědělcům.
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Minimální a maximální dobu trvání 
komerční půjčky, na kterou lze poskytnout 
finanční příspěvek, stanoví Komise 
postupem podle čl. 195 odst. 1.
Pokud finanční odškodnění vyplácí fond
v souladu s písmenem c) prvního 
pododstavce, sleduje příspěvek z veřejných 
zdrojů stejný rytmus jako příspěvek 
naplánovaný pro komerční půjčku
s minimální dobou trvání.
5. Finanční příspěvek nesmí překročit 
60 % nákladů uvedených v odstavci 4. 
Členské státy mohou rozhodnout, že zvýší 
svůj finanční příspěvek na 70 %
s přihlédnutím k situaci dotčeného 
odvětví. Náklady, na které se nevztahují 
finanční příspěvky, nesou členové fondu.
Členské státy mohou omezit náklady, na 
které lze poskytnout příspěvek, tak, že 
použijí:
a) stropy pro každý fond,

b) přiměřené stropy na jednotku.

6. Výdaje členských států na poskytnutí 
finančních příspěvků spolufinancuje 
Společenství z fondů uvedených v článku 
[...][Podpora v rámci jednotné společné 
organizace trhu] nařízení (ES) 
č. [...]/2008 [nové nařízení o přímých 
platbách] ve výši 40 % z částek splňujících 
předpoklady pro poskytnutí pojistného 
stanoveného v souladu s odstavcem 4 
tohoto článku.
Pro nové členské státy je však výše 
spolufinancování podle prvního 
pododstavce 70 %.
První pododstavec se nedotýká pravomocí 
členských států podílet se v plné míře 
nebo zčásti na financování finančních 
příspěvků prostřednictvím povinných 
systémů společné odpovědnosti
v dotčených odvětvích.
7. Členské státy určí pravidla pro zřízení
a správu vzájemných fondů, zejména pro 
poskytování odškodnění zemědělcům
v případě krize, nebo pro správu
a kontrolu těchto pravidel.
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8. Členské státy předloží Komisi výroční 
zprávu o provádění tohoto článku. Formu, 
obsah, harmonogram a lhůty týkající se 
zprávy stanoví Komise postupem podle čl. 
195 odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 28 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 122 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28a. V článku 122 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:
c) mají přesný cíl, který může zejména 
zahrnovat, nebo v odvětví ovoce a zeleniny 
musí zahrnovat, jednu z následujících 
oblastí:
i) předcházení rizikům prostřednictvím 
plánování produkce a jejím 
přizpůsobováním poptávce, zejména 
pokud jde o množství a kvalitu;
ii) zlepšení struktury zemědělské nabídky;

iii) koncentrace nabídky a uvádění 
produktů vyprodukovaných jejími členy 
na trh;
iv) optimalizace produkčních nákladů
a zajišťování stálosti cen produkce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 29 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 123 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a. V čl. 123 odst. 1 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:
c) mají přesný cíl, který se může zejména 
týkat:
i) předcházení rizikům prostřednictvím 
lepší znalosti trhů, zejména díky 
statistické analýze nabídky a poptávky
a vytvoření databází určených pro 
odborníky; 
ii) koncentrace a koordinace nabídky
a uvádění výrobků vyprodukovaných 
jejich členy, zejména stanovením
a podporou smluvních postupů;
iii) společného přizpůsobení produkce
a zpracování požadavkům trhu
a zdokonalení produktu,
iv) podpory racionalizace a zlepšení 
produkce a zpracování;
v) zajištění harmonizace a předávání 
informací mezi subjekty odvětví, zejména 
pokud jde o předávání znalostí
o technických prostředcích (kolektivních 
nebo individuálních), které umožňují 
snížit rizika;
vii) výzkumu zaměřeného na udržitelné 
metody produkce a rozvoj trhu;
viii) podpory inovace kvality a bezpečnosti 
výrobků;
ix) podpory ochrany životního prostředí 
zejména sběrem zemědělských plastů 
(silážních plachet, krycích fólií) nebo 
odpadů pocházejících z veterinárního 
ošetřování, řízení odpadních vod 
pocházejících z chovu nebo zavádění 
strategií pro přizpůsobení se změně 
klimatu;
x) zajištění informování o produktu a jeho 
propagace;
xi) podpory lepší znalosti profesí v tomto 
odvětví.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 29 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 123 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29b. V článku 123 se vkládá nový 
odstavec 3a, který zní:
„3a. Členské státy mohou rovněž uznat 
mezioborové organizace vytvořené
z podnětu všech organizací nebo sdružení, 
která je tvoří, nebo části těchto organizací 
či sdružení v některém odvětví uvedeném
v článku 1, s výjimkou odvětví uvedených
v odst. 1 písm. a), za podmínek
stanovených v písmenech b) a c) 
uvedeného odstavce.“

Or. fr

Odůvodnění
Struktura zemědělské nabídky se vždy opírala o nástroje regulace trhu. Naopak organizace 
výroby a rozvoj vztahů v rámci odvětví se v jednotlivých členských státech a/nebo v případě 
jednotlivých výrobků utvářely velmi odlišně. Komise navrhuje, aby členské státy mohly uznat 
organizace producentů ve všech odvětvích, a to včetně mezioborových organizací.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 30 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 162 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30a. V čl. 162 odst. 1 písm. a) se zrušuje 
bod i); *
* Články a přílohy nařízení (ES) č. 
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1234/2007 musí být v důsledku toho 
přizpůsobeny.

Or. fr

Odůvodnění

Vývozní náhrady EU byly vždy předmětem zásadních kritických připomínek ze strany 
rozvojových zemí. Vzhledem k současné hospodářské situaci je zřejmě vhodný okamžik pro 
jejich zrušení v případě obilovin a rýže, tím spíše, že Komise již počítá s tím, že v rámci 
jednání z Dohá navrhne zrušení vývozních náhrad.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 30 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 162 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30b. V čl. 162 odst. 1 písm. a) se zrušuje 
bod ii). *
* Články a přílohy nařízení (ES) 
č. 1234/2007 musí být v důsledku toho 
přizpůsobeny.

Or. fr

Odůvodnění

Vývozní náhrady EU byly vždy předmětem zásadních kritických připomínek ze strany 
rozvojových zemí. Vzhledem k současné hospodářské situaci je zřejmě vhodný okamžik pro 
jejich zrušení v případě obilovin a rýže, tím spíše, že Komise již počítá s tím, že v rámci 
jednání z Dohá navrhne zrušení vývozních náhrad.



PE407.828v01-00 34/36 PR\727830CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 32
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Článek 184

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(5) do 30. června 2011 Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o podmínkách 
pro hladké postupné ukončení režimu 
kvót na mléko, zejména včetně dalšího 
možného zvyšování kvót nebo možného 
snižování doplňkové dávky.“

„(5) do 31. prosince 2010 Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o situaci na 
trhu s mlékem. Ke zprávě v případě 
nutnosti přiloží vhodné návrhy.“

Or. en

Odůvodnění
Pozměňovací návrh požaduje, aby Komise předložila zprávu dříve. Zpravodaj souhlasí se 
navrhovaným zvýšením kvóty na mléko o 1 % pro hospodářské roky 2009/10 a 2010/11, ale 
domnívá se, že vzhledem k rychlému vývoji trhu s mlékem je potřeba situaci na trhu pro další 
kvótové roky znovu zhodnotit.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha I

Znění navržené Komisí
Členský stát 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgie 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulharsko 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Česká republika 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Dánsko 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Německo 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estonsko 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irsko 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Řecko 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Španělsko 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Francie 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Itálie 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Kypr 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Lotyšsko 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Litva 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Lucembursko 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
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Maďarsko 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Nizozemsko 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Rakousko 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polsko 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugalsko 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Rumunsko 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovinsko 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovensko 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finsko 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Švédsko 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Spojené 
království 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Pozměňovací návrh Parlamentu
Členský stát 2008/09 2009/10 2010/11

Belgie 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulharsko 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Česká republika 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Dánsko 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Německo 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Estonsko 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Irsko 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Řecko 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Španělsko 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Francie 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Itálie 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Kypr 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Lotyšsko 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Litva 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Lucembursko 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Maďarsko 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Nizozemsko 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Rakousko 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Polsko 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugalsko 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Rumunsko 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slovinsko 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slovensko 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finsko 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Švédsko 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Spojené 
království 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Odůvodnění
Příloha I obsahuje vnitrostátní kvóty na mléko: množství (v tunách) pro jednotlivé členské 
státy. Příloha I souvisí s čl. 4 bodem 14 tohoto nařízení a čl. 55 odst. 1 a článkem 65 nařízení 
(ES) č. 1234/2007. Zpravodaj navrhuje, aby se již schválené zvýšení o 2 % pro rok 2008/09 
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doplnilo o 1% zvýšení kvóty na mléko pro hospodářské roky 2009/10 a 2010/11. Vzhledem
k tomu, že trh s mlékem se rychle vyvíjí, je podle zpravodaje potřeba znovu zhodnotit situaci 
na trhu pro další kvótové roky.
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