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Pozměňovací návrh 48
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle nařízení Rady (ES) č. 3/200815

může Unie uskutečňovat informační a 
propagační opatření na vnitřním trhu a na 
trzích třetích zemí pro některé zemědělské 
produkty a metody jejich produkce, jakož i 
potravinářských výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů.

(1) Podle nařízení Rady (ES) č. 3/200815

může Unie uskutečňovat informační a 
propagační opatření na vnitřním trhu a na 
trzích třetích zemí pro některé zemědělské 
produkty a metody jejich produkce, jakož i 
potravinářských výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů pocházejících z 
EU.

__________________ __________________
15 Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. 
prosince 2007 o informačních a 
propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů na vnitřním trhu a 
ve třetích zemích (Úř. věst. L 3, 5.1.2008, 
s. 1).

15 Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. 
prosince 2007 o informačních a 
propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů na vnitřním trhu a 
ve třetích zemích (Úř. věst. L 3, 5.1.2008, 
s. 1).

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle nařízení Rady (ES) č. 3/200815

může Unie uskutečňovat informační a 
propagační opatření na vnitřním trhu a na 
trzích třetích zemí pro některé zemědělské 
produkty a metody jejich produkce, jakož i 
potravinářských výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů.

(1) Podle nařízení Rady (ES) č. 3/200815

může Unie uskutečňovat informační a 
propagační opatření na vnitřním trhu a na 
trzích třetích zemí pro některé zemědělské 
produkty a metody jejich produkce, jakož i 
zpracovaných výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů.

__________________ __________________
15 Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. 15 Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. 
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prosince 2007 o informačních a 
propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů na vnitřním trhu a 
ve třetích zemích (Úř. věst. L 3, 5.1.2008, 
s. 1).

prosince 2007 o informačních a 
propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů na vnitřním trhu a 
ve třetích zemích (Úř. věst. L 3, 5.1.2008, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle nařízení Rady (ES) č. 3/200815

může Unie uskutečňovat informační a 
propagační opatření na vnitřním trhu a na 
trzích třetích zemí pro některé zemědělské 
produkty a metody jejich produkce, jakož i 
potravinářských výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů.

(Netýká se českého znění.)

__________________
15 Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. 
prosince 2007 o informačních a 
propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů na vnitřním trhu a 
ve třetích zemích (Úř. věst. L 3, 5.1.2008, 
s. 1).

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem těchto opatření je posílit 
konkurenceschopnost evropského 

(2) Cílem těchto opatření je posílit 
konkurenceschopnost evropského 
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zemědělství jak na vnitřním trhu, tak na 
trzích třetích zemí, a zvýšit povědomí 
spotřebitelů o kvalitě evropských 
zemědělských produktů a potravinářských 
výrobků vyrobených ze zemědělských 
produktů Unie, jakož i rozvíjet a otvírat 
nová odbytiště na trzích. Opatření užitečně 
doplňují a posilují opatření prováděná 
členskými státy.

zemědělství, přispět k větší ziskovosti 
produktů, spravedlivější 
konkurenceschopnosti jak na vnitřním 
trhu, tak na trzích třetích zemí, a zvýšit 
povědomí spotřebitelů o kvalitě 
evropských zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů Unie, jakož i 
rozvíjet a otvírat nová odbytiště na trzích. 
Opatření užitečně doplňují a posilují 
opatření prováděná členskými státy, 
přičemž vždy zajišťují rovný přístup pro 
všechny členské státy a podporu pozitivní 
diskriminace ve prospěch nejvzdálenějších 
regionů v souladu s článkem 349 SFEU.

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem těchto opatření je posílit 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství jak na vnitřním trhu, tak na 
trzích třetích zemí, a zvýšit povědomí 
spotřebitelů o kvalitě evropských 
zemědělských produktů a potravinářských 
výrobků vyrobených ze zemědělských 
produktů Unie, jakož i rozvíjet a otvírat 
nová odbytiště na trzích. Opatření užitečně 
doplňují a posilují opatření prováděná 
členskými státy.

(2) Cílem těchto opatření je posílit 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství jak na vnitřním trhu, tak na 
trzích třetích zemí, a zvýšit povědomí 
spotřebitelů o kvalitě evropských 
zemědělských produktů a potravinářských 
výrobků vyrobených ze zemědělských 
produktů Unie, jakož i rozvíjet a otvírat 
nová odbytiště na trzích. Opatření užitečně 
doplňují a posilují opatření prováděná 
členskými státy. Neměla by být na 
překážku vnitrostátním režimům jakosti 
platným v členských státech, ani tyto 
režimy podkopávat.

Or. en
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Odůvodnění

Evropská podpůrná opatření by neměla znevažovat žádnou pozitivní zprávu, která je 
sdělována prostřednictvím vnitrostátních režimů jakosti. Vnitrostátní a evropské režimy, které 
jsou uplatňovány souběžně, by měly být vzájemně kompatibilní.

Pozměňovací návrh 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem těchto opatření je posílit 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství jak na vnitřním trhu, tak na 
trzích třetích zemí, a zvýšit povědomí 
spotřebitelů o kvalitě evropských 
zemědělských produktů a potravinářských 
výrobků vyrobených ze zemědělských 
produktů Unie, jakož i rozvíjet a otvírat 
nová odbytiště na trzích. Opatření užitečně 
doplňují a posilují opatření prováděná 
členskými státy.

(2) Cílem těchto opatření je posílit 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství a jeho podíl jak na vnitřním 
trhu, tak na trzích třetích zemí, a zvýšit 
povědomí spotřebitelů o kvalitě 
evropských zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů Unie, jakož i 
rozvíjet a otvírat nová odbytiště na trzích. 
Opatření užitečně doplňují a posilují 
opatření prováděná členskými státy.

Or. pl

Odůvodnění

Globalizace trhů nutí evropské potravinářské výrobce nejen řešit nutnost soutěžit na trzích 
mimo EU, ale také se přetahovat o pozici na trhu EU. Je tudíž zapotřebí rozšířit oblast 
působnosti podpůrných opatření tak, aby zahrnovala i vnitřní trh EU. 

Pozměňovací návrh 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Kromě informací o podstatných 
znacích zemědělských produktů a 
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potravinářských výrobků by způsobilá 
opatření neměla vylučovat sdělování 
informací vstřícných ke spotřebitelům, 
jako jsou údaje týkající se výživy, chutě, 
tradice a kultury, zejména ve třetích 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

Výživové hodnoty, chuť, tradice a kultura jsou klíčovými aspekty zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků Unie a je důležité na ně v rámci programů podpory po celém světě 
poukazovat.

Pozměňovací návrh 55
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tyto informační a propagační 
politiky se neomezují pouze na obnovu 
důvěry spotřebitelů po krizi, ale jsou 
zaměřeny šířeji také na větší ziskovost 
produktů, podporu zaměstnanosti, 
spravedlivější konkurenceschopnost na 
vnějších trzích a poskytování více a 
lepších informací spotřebitelům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při dodržení pravidel hospodářské vypouští se
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soutěže se musejí opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezit na informační opatření 
o specifičnostech metod zemědělské 
produkce v Unii, nebo o tématech, která 
jsou pro Unii významná, jako např. 
evropské režimy jakosti stanovené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/201216.

__________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. 
listopadu 2012 o režimech jakosti 
zemědělských produktů a potravin (Úř. 
věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při dodržení pravidel hospodářské 
soutěže se musejí opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezit na informační opatření 
o specifičnostech metod zemědělské 
produkce v Unii, nebo o tématech, která 
jsou pro Unii významná, jako např. 
evropské režimy jakosti stanovené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/201216.

vypouští se

__________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. 
listopadu 2012 o režimech jakosti 
zemědělských produktů a potravin (Úř. 
věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

Or. it
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Odůvodnění

V souladu se stávajícím nařízením by neměl být činěn žádný rozdíl mezi opatřeními 
zaměřenými na vnitřní a vnější trh, a to vzhledem k potřebnosti propagačních opatření v 
některých členských státech. Propagační a informační opatření neoslabují volnou 
hospodářskou soutěž mezi evropskými podniky o nic víc než jiné druhy podpory zemědělských 
podniků poskytované na základě práva EU a je nutné je na vnitřním trhu povolit.

Pozměňovací návrh 58
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při dodržení pravidel hospodářské 
soutěže se musejí opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezit na informační opatření
o specifičnostech metod zemědělské 
produkce v Unii, nebo o tématech, která 
jsou pro Unii významná, jako např. 
evropské režimy jakosti stanovené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/201216.

vypouští se

__________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. 
listopadu 2012 o režimech jakosti 
zemědělských produktů a potravin (Úř. 
věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).

Or. pt

Pozměňovací návrh 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při dodržení pravidel hospodářské 
soutěže se musejí opatření zaměřená na 

(4) Při dodržení pravidel hospodářské 
soutěže musejí opatření zaměřená na 



PE529.733v01-00 10/147 AM\1019268CS.doc

CS

vnitřní trh omezit na informační opatření
o specifičnostech metod zemědělské 
produkce v Unii, nebo o tématech, která 
jsou pro Unii významná, jako např. 
evropské režimy jakosti stanovené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/201216.

vnitřní trh zahrnovat opatření, která zajistí 
informování o specifičnostech metod 
zemědělské produkce v Unii, nebo o 
tématech, která jsou pro Unii významná, 
jako např. evropské režimy jakosti 
stanovené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/201216, 
jakož i jejich propagaci.

__________________ __________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 
2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 
14.12.2012, s. 1).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 
2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 
14.12.2012, s. 1).

Or. pl

Odůvodnění

Globalizace zemědělských trhů, včetně trhu EU, je probíhající proces a měli bychom 
očekávat, že se bude zintenzivňovat, zejména v souvislosti s plánovaným jednáním o 
transatlantickém obchodním a investičním partnerství. Proto potřebujeme zajistit, aby 
evropští potravinářští výrobci byli vybaveni zdroji, jež potřebují pro propagaci svých 
produktů na vnitřním trhu EU.

Pozměňovací návrh 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Při dodržení pravidel hospodářské 
soutěže se musejí opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezit na informační opatření o 
specifičnostech metod zemědělské 
produkce v Unii, nebo o tématech, která 
jsou pro Unii významná, jako např. 
evropské režimy jakosti stanovené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012.

(4) Při dodržení pravidel hospodářské 
soutěže se musejí opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezit na informační opatření o 
specifičnostech metod zemědělské 
produkce v Unii, nebo o tématech, která 
jsou pro Unii významná, jako např. 
evropské režimy jakosti stanovené v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/201216 a vnitrostátní režimy 
jakosti zemědělských produktů a potravin.

__________________ __________________
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16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 
2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 
14.12.2012, s. 1).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 
2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 
14.12.2012, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Jednou ze silných stránek Unie 
v oblasti výroby potravin je rozmanitost a 
specifičnost jejích výrobků, které mají 
vazbu na různé zeměpisné oblasti a různé 
tradiční metody a vyznačují se jedinečnou 
chutí, rozmanitostí a autentičností, kterou 
spotřebitelé stále více vyhledávají jak 
v EU, tak i mimo ni.

Or. pt

Pozměňovací návrh 62
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Je žádoucí více podporovat 
biologickou rozmanitost v zemědělských 
odvětvích, jimž v současnosti hrozí zánik, 
přičemž nejúčinnějším způsobem ochrany 
takových výrobků se zdá být vyšší 
poptávka po nich. 

Or. it
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Pozměňovací návrh 63
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Z Unie se vyvážejí především konečné 
zemědělské produkty, mezi nimiž jsou 
zemědělské produkty, jež nejsou uvedeny v 
příloze I Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „Smlouva“). V souladu s 
ostatními režimy Společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), jako např. 
evropskými režimy jakosti, je tedy třeba
informační a propagační režim rozšířit na 
některé potravinářské výrobky vyrobené 
ze zemědělských produktů a při tom již 
stanovovat mechanismy, jež budou pro tyto 
produkty vhodné.

(6) Z Unie se vyvážejí především konečné 
zemědělské produkty, mezi nimiž jsou 
zemědělské produkty, jež nejsou uvedeny v 
příloze I Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „Smlouva“). Informační a 
propagační režim je tedy třeba vztáhnout 
na přílohu I a rozšířit na nové zpracované 
potravinářské výrobky, které nespadají do 
působnosti přílohy I Smlouvy. Tyto 
potravinářské výrobky by měly být v 
souladu s ostatními režimy Společné 
zemědělské politiky (dále jen „SZP“), jako 
např. evropskými režimy jakosti nebo 
vnitrostátními režimy jakosti, a při tom již 
stanovovat mechanismy, jež budou pro tyto 
produkty vhodné.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z cílů návrhu je dosáhnout toho, aby opatření týkající se informování na vnitřním trhu 
zvýšila informovanost o vysokých standardech evropské zemědělské produkce a potravinářské 
výroby a jejích aspektech týkajících se bezpečnosti, zdraví a dobrých životního podmínek 
zvířat. Ke splnění tohoto cíle a zvýšení hodnoty a zdůraznění rozmanitosti evropských 
zemědělských produktů by otázky uvedené v čl. 2 písm. b) a článku 3 měly zahrnovat také 
opatření pro vnitrostátní režimy jakosti, jako je tomu na základě stávajících právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Z Unie se vyvážejí především konečné 
zemědělské produkty, mezi nimiž jsou 
zemědělské produkty, jež nejsou uvedeny v 
příloze I Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „Smlouva“). V souladu s 
ostatními režimy Společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), jako např. 
evropskými režimy jakosti, je tedy třeba 
informační a propagační režim rozšířit na 
některé potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů a při tom již 
stanovovat mechanismy, jež budou pro tyto 
produkty vhodné.

(6) Z Unie se vyvážejí především konečné 
zemědělské produkty, mezi nimiž jsou 
zemědělské produkty, jež nejsou uvedeny v 
příloze I Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „Smlouva“). V souladu s 
ostatními režimy Společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), jako např. 
evropskými režimy jakosti, je tedy třeba 
informační a propagační režim rozšířit na 
některé potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů a při tom již 
stanovovat mechanismy, jež budou pro tyto 
produkty vhodné, neboť režimy Společné 
zemědělské politiky umožňují využít a 
zhodnotit potenciál evropského 
zemědělského a potravinářského odvětví.

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Z Unie se vyvážejí především konečné 
zemědělské produkty, mezi nimiž jsou 
zemědělské produkty, jež nejsou uvedeny v 
příloze I Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „Smlouva“). V souladu s 
ostatními režimy Společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), jako např. 
evropskými režimy jakosti, je tedy třeba 
informační a propagační režim rozšířit na 
některé potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů a při tom již 
stanovovat mechanismy, jež budou pro tyto 
produkty vhodné.

(6) Z Unie se vyvážejí především konečné 
zemědělské produkty, mezi nimiž jsou 
zemědělské produkty, jež nejsou uvedeny v 
příloze I Smlouvy o fungování Evropské 
unie (dále jen „Smlouva“). V souladu s 
ostatními režimy Společné zemědělské 
politiky (dále jen „SZP“), jako např. 
evropskými režimy jakosti, je tedy třeba 
informační a propagační režim rozšířit na 
některé zemědělské produkty a potraviny a 
při tom již stanovovat mechanismy, jež 
budou pro tyto produkty vhodné.
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Or. fr

Odůvodnění

Cílem je pokrýt všechny CHZO, CHOP, ZTS a produkty ekologického zemědělství uvedené 
v nařízení (EU) č. 1151/2012 a (ES) č. 834/2007.

Pozměňovací návrh 66
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Informace o vínech produkovaných v 
Unii a jejich propagace je jedním z 
nejvýznamnějších programů pomoci 
vinařství, které byly v rámci SZP 
stanoveny. V důsledku toho je třeba 
omezit způsobilost vína pro informační a 
propagační opatření v rámci stávajícího 
režimu výhradně pro případ, kdy je víno 
součástí jiného zemědělského nebo 
potravinářského produktu.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Vzhledem k závažnému dopadu alkoholických nápojů na veřejné zdraví by EU neměla 
podporovat jejich prodej.

Pozměňovací návrh 67
Brian Simpson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Informace o vínech produkovaných v 
Unii a jejich propagace je jedním z 

vypouští se
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nejvýznamnějších programů pomoci 
vinařství, které byly v rámci SZP 
stanoveny. V důsledku toho je třeba 
omezit způsobilost vína pro informační a 
propagační opatření v rámci stávajícího 
režimu výhradně pro případ, kdy je víno 
součástí jiného zemědělského nebo 
potravinářského produktu.

Or. en

Odůvodnění

EU by neměla financovat podporu alkoholu. Bylo by to v rozporu s činností EU v oblasti 
prevence alkoholu a s řadou jiných opatření v rámci politik přijatých EU, tj. politiky EU 
v oblasti veřejného zdraví, strategie EU v oblasti alkoholu a závazků EU v oblasti činnosti 
WHO (globální strategie WHO v oblasti alkoholu).

Pozměňovací návrh 68
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 69
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory.

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory.
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Or. it

Pozměňovací návrh 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory.

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
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zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

zvýšením finanční podpory.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zachována rovnováha mezi operacemi. Pro dosažení fungujícího a účinného 
evropského trhu je zapotřebí informačních opatření pro podporu rozvoje, a programy 
zaměřené na třetí země by tudíž neměly mít přednostní postavení vůči vnitřnímu trhu.

Pozměňovací návrh 73
George Lyon, James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. V zájmu podnícení 
realizace většího počtu informačních a 
propagačních opatření na podporu 
zemědělských produktů Unie ve třetích 
zemích tudíž bude nejméně 75 % rozpočtu 
určeného na informační a propagační 
opatření vyčleněno na opatření v třetích 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velkému počtu obchodních dohod EU mají rozvojové trhy a ekonomiky třetích 
zemích velký potenciál pro zemědělské vývozy EU. Cílem by mělo být získat další příjmy pro 
EU, a nikoli přerozdělovat příjmy v rámci Unie. Zaměřením propagačních opatření na třetí 
země můžeme podpořit vývoz, hospodářský růst a zaměstnanost. Zvýšíme tudíž vnitřní příjem.



AM\1019268CS.doc 19/147 PE529.733v01-00

CS

Pozměňovací návrh 74
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 85 % 
odhadovaných výdajů.

Or. en

Odůvodnění

Je evidentní, že největší růstový potenciál mají vnější trhy. S rozpočtem dosahujícím 200 
milionů EUR si můžeme dovolit zachovat stávající přijatelné úrovně vnitřních informačních a 
propagačních opatření a zvýšit naše vnější výdaje nejméně na 85 %.

Pozměňovací návrh 75
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
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počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být postupně do roku 2020 
dosáhnout 70 % odhadovaných výdajů.

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 75 % 
odhadovaných výdajů.

(8) V období let 2001 až 2011 bylo pouze 
30 % rozpočtu určeného na informační a 
propagační opatření podle nařízení (ES) č. 
3/2008 směřováno na trhy třetích zemí, 
přestože tyto trhy nabízejí nezanedbatelný 
potenciál růstu. Je třeba stanovit zvláštní 
postupy, jak podnítit realizaci většího 
počtu informačních a propagačních 
opatření na podporu zemědělských 
produktů Unie ve třetích zemích, zejména 
zvýšením finanční podpory, přičemž cílem 
by mělo být dosáhnout 50 % 
odhadovaných výdajů.

Or. pl

Odůvodnění

Propagace evropských produktů je stejně zásadní pro trh EU jako pro trh třetích zemí. Ze 
statistik vyplývá, že pouze malá menšina Evropanů je obeznámena s logem produktů, jimž 
bylo uděleno chráněné označení původu či chráněné zeměpisné označení. Měli bychom mít na 
paměti, že podniky, jež tyto loga využívají, jsou často malými podniky či dokonce 
mikropodniky s velmi omezenými zdroji, pokud jde o poskytování informací o svých 
produktech a jejich propagaci.
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Pozměňovací návrh 77
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Komise usiluje o to, aby byly 
propagační programy členských států 
financovány s ohledem na podíl 
zemědělské výroby daných členských států 
na celkové zemědělské výrobě EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zaručeno, že uskutečněná 
informační a propagační opatření jsou 
účinná, měla by být začleněna do rámce 
informačních a propagačních programů. 
Tyto programy doposud předkládaly 
oborové nebo mezioborové organizace. Pro 
zvýšení počtu a kvality navržených 
opatření je třeba rozšířit okruh příjemců na 
organizace producentů. Komise navíc musí 
mít možnost tyto programy doplňovat tím, 
že uskuteční opatření z vlastního podnětu, 
zejména proto, aby přispěla k otevření 
nových trhů.

(9) Aby bylo zaručeno, že uskutečněná 
informační a propagační opatření jsou 
účinná, měla by být začleněna do rámce 
informačních a propagačních programů. 
Tyto programy doposud předkládaly 
oborové nebo mezioborové organizace. Pro 
zvýšení počtu a kvality navržených 
opatření je třeba rozšířit okruh příjemců na 
organizace producentů a měla by být také 
zakotvena možnost konzultace členských 
států. Komise navíc musí mít možnost tyto 
programy doplňovat tím, že uskuteční 
opatření z vlastního podnětu, zejména 
proto, aby přispěla k otevření nových trhů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 79
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zaručeno, že uskutečněná 
informační a propagační opatření jsou 
účinná, měla by být začleněna do rámce 
informačních a propagačních programů. 
Tyto programy doposud předkládaly 
oborové nebo mezioborové organizace. Pro 
zvýšení počtu a kvality navržených 
opatření je třeba rozšířit okruh příjemců na 
organizace producentů. Komise navíc musí 
mít možnost tyto programy doplňovat tím, 
že uskuteční opatření z vlastního podnětu, 
zejména proto, aby přispěla k otevření 
nových trhů.

(9) Aby bylo zaručeno, že uskutečněná 
informační a propagační opatření jsou 
účinná, měla by být začleněna do rámce 
informačních a propagačních programů. 
Tyto programy doposud předkládaly 
oborové nebo mezioborové organizace. Pro 
zvýšení počtu a kvality navržených 
opatření je třeba rozšířit okruh příjemců na 
organizace producentů, a to i na družstva a 
malé a střední podniky. Komise navíc 
musí mít možnost tyto programy doplňovat 
tím, že uskuteční opatření z vlastního 
podnětu, zejména proto, aby přispěla k 
otevření nových trhů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby bylo zaručeno, že uskutečněná 
informační a propagační opatření jsou 
účinná, měla by být začleněna do rámce 
informačních a propagačních programů. 
Tyto programy doposud předkládaly 
oborové nebo mezioborové organizace. Pro 
zvýšení počtu a kvality navržených 
opatření je třeba rozšířit okruh příjemců na 
organizace producentů. Komise navíc musí 
mít možnost tyto programy doplňovat tím, 
že uskuteční opatření z vlastního podnětu, 
zejména proto, aby přispěla k otevření 
nových trhů.

(9) Aby bylo zaručeno, že uskutečněná 
informační a propagační opatření jsou 
účinná, měla by být začleněna do rámce 
informačních a propagačních programů. 
Tyto programy doposud předkládaly 
oborové nebo mezioborové organizace
zastupující dotčená odvětví. Pro zvýšení 
počtu a kvality navržených opatření je 
třeba rozšířit okruh příjemců na organizace 
producentů. Komise navíc musí mít 
možnost tyto programy doplňovat tím, že 
uskuteční opatření z vlastního podnětu, 
zejména proto, aby přispěla k otevření 
nových trhů.

Or. it
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Pozměňovací návrh 81
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Informační a propagační opatření, jež 
Unie spolufinancuje, musí představovat 
specifický evropský rozměr. Za tímto 
účelem a s cílem zamezit rozptýlení 
prostředků a více zviditelnit Evropu 
prostřednictvím propagačních a 
informačních opatření na podporu 
zemědělských produktů je třeba stanovit, 
že se vypracuje pracovní program 
vymezující strategické priority těchto 
opatření, pokud jde o obyvatelstvo, 
produkty, témata nebo trhy, na něž je třeba 
se zaměřit, jakož i vlastnosti informačních 
a propagačních sdělení. Komise zohlední 
zejména převažující postavení malých a 
středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví. Jedná se o 
odvětví, která využívají výjimečných 
opatření stanovených v článcích 154, 155 a 
156 nařízení [Evropského parlamentu a 
Rady] (EU) XXX/20… ze dne..., kterým se 
stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty („nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů“) 
(KOM(2011) 626)] a dohod o volném 
obchodu v rámci obchodní politiky 
Evropské unie v případě opatření 
zaměřených na třetí země.

(10) Informační a propagační opatření, jež 
Unie spolufinancuje, musí představovat 
specifický evropský rozměr, věnovat 
stejnou pozornost vnitřnímu i vnějšímu 
trhu a přiznat místní a regionální úrovni 
na vnitřním trhu stejnou míru důležitosti 
jako expanzi na světové trhy. Za tímto 
účelem a s cílem zamezit rozptýlení 
prostředků a více zviditelnit Evropu 
prostřednictvím propagačních a 
informačních opatření na podporu 
zemědělských produktů je třeba stanovit, 
že se vypracuje pracovní program 
vymezující strategické priority těchto 
opatření, pokud jde o obyvatelstvo, 
produkty, témata nebo trhy, na něž je třeba 
se zaměřit, jakož i vlastnosti informačních 
a propagačních sdělení. Komise zohlední 
zejména vnitrostátní strategické zájmy a 
převažující postavení malých a středních 
podniků v zemědělsko-potravinářském 
odvětví. Jedná se o odvětví, která využívají 
výjimečných opatření stanovených v 
článcích 154, 155 a 156 nařízení 
[Evropského parlamentu a Rady] (EU) 
XXX/20… ze dne..., kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty („nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů“) (KOM(2011) 626)] a 
dohod o volném obchodu v rámci obchodní 
politiky Evropské unie v případě opatření 
zaměřených na třetí země. Komise 
zohlední také předvídatelný dopad těchto 
dohod na místní a regionální 
hospodářství.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 82
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Informační a propagační opatření, jež 
Unie spolufinancuje, musí představovat 
specifický evropský rozměr. Za tímto 
účelem a s cílem zamezit rozptýlení 
prostředků a více zviditelnit Evropu 
prostřednictvím propagačních a 
informačních opatření na podporu 
zemědělských produktů je třeba stanovit, 
že se vypracuje pracovní program 
vymezující strategické priority těchto 
opatření, pokud jde o obyvatelstvo, 
produkty, témata nebo trhy, na něž je třeba 
se zaměřit, jakož i vlastnosti informačních 
a propagačních sdělení. Komise zohlední 
zejména převažující postavení malých a 
středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví. Jedná se o 
odvětví, která využívají výjimečných 
opatření stanovených v článcích 154, 155 a 
156 nařízení [Evropského parlamentu a 
Rady] (EU) XXX/20… ze dne..., kterým se 
stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty („nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů“) 
(KOM(2011) 626)] a dohod o volném 
obchodu v rámci obchodní politiky 
Evropské unie v případě opatření 
zaměřených na třetí země.

(10) Informační a propagační opatření, jež 
Unie spolufinancuje, musí představovat 
specifický evropský rozměr. Za tímto 
účelem a s cílem zamezit rozptýlení 
prostředků a více zviditelnit Evropu 
prostřednictvím propagačních a 
informačních opatření na podporu 
zemědělských produktů je třeba stanovit, 
že se vypracuje pracovní program 
vymezující strategické priority těchto 
opatření, pokud jde o obyvatelstvo, 
produkty, témata nebo trhy, na něž je třeba 
se zaměřit, jakož i vlastnosti informačních 
a propagačních sdělení. Komise zohlední 
zejména převažující postavení malých a 
středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví. Jedná se o 
odvětví, která využívají výjimečných 
opatření stanovených v článcích 154, 155 a 
156 nařízení [Evropského parlamentu a 
Rady] (EU) XXX/20… ze dne..., kterým se 
stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty („nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů“) 
(KOM(2011) 626)] a dohod o volném 
obchodu v rámci obchodní politiky 
Evropské unie v případě opatření 
zaměřených na třetí země. Tento program 
by měl doplňovat další opatření přijatá 
z podnětu členských států či 
hospodářských subjektů a být s nimi 
provázán. Malé a střední potravinářské 
podniky a družstva by měly požívat 
přednostního zacházení a vyšší míry 
spolufinancování ze strany Komise.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 83
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Informační a propagační opatření, jež 
Unie spolufinancuje, musí představovat 
specifický evropský rozměr. Za tímto 
účelem a s cílem zamezit rozptýlení 
prostředků a více zviditelnit Evropu
prostřednictvím propagačních a 
informačních opatření na podporu 
zemědělských produktů je třeba stanovit, 
že se vypracuje pracovní program 
vymezující strategické priority těchto 
opatření, pokud jde o obyvatelstvo, 
produkty, témata nebo trhy, na něž je třeba 
se zaměřit, jakož i vlastnosti informačních 
a propagačních sdělení. Komise zohlední 
zejména převažující postavení malých a 
středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví. Jedná se o 
odvětví, která využívají výjimečných 
opatření stanovených v článcích 154, 155 a 
156 nařízení [Evropského parlamentu a 
Rady] (EU) XXX/20… ze dne..., kterým se 
stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty („nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů“) 
(KOM(2011) 626)] a dohod o volném 
obchodu v rámci obchodní politiky 
Evropské unie v případě opatření 
zaměřených na třetí země.

(10) Informační a propagační opatření, jež 
Unie spolufinancuje, musí představovat 
specifický evropský rozměr. Za tímto 
účelem a s cílem zamezit rozptýlení 
prostředků a více zviditelnit evropskou 
zemědělskou výrobu prostřednictvím 
propagačních a informačních opatření je 
třeba stanovit, že se vypracuje pracovní
program vymezující strategické priority 
těchto opatření, pokud jde o obyvatelstvo, 
produkty, témata nebo trhy, na něž je třeba 
se zaměřit, jakož i vlastnosti informačních 
a propagačních sdělení. Komise zohlední 
zejména převažující postavení 
mikropodniků a malých a středních 
podniků v zemědělsko-potravinářském 
odvětví. Jedná se o odvětví, která využívají 
výjimečných opatření stanovených v 
článcích 154, 155 a 156 nařízení 
[Evropského parlamentu a Rady] (EU) 
XXX/20… ze dne..., kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty („nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů“) (KOM(2011) 626)] a 
dohod o volném obchodu v rámci obchodní 
politiky Evropské unie v případě opatření 
zaměřených na třetí země.

Or. en

Odůvodnění

Mikropodniky zaujímají významnou část zemědělského odvětví a přednost by měla být dána 
navrhujícím subjektům, které usilují o začlenění mikropodniků, jež mají méně zdrojů na 
informační a propagační opatření.
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Pozměňovací návrh 84
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Informační a propagační opatření, jež 
Unie spolufinancuje, musí představovat 
specifický evropský rozměr. Za tímto 
účelem a s cílem zamezit rozptýlení 
prostředků a více zviditelnit Evropu 
prostřednictvím propagačních a 
informačních opatření na podporu 
zemědělských produktů je třeba stanovit, 
že se vypracuje pracovní program 
vymezující strategické priority těchto 
opatření, pokud jde o obyvatelstvo, 
produkty, témata nebo trhy, na něž je třeba 
se zaměřit, jakož i vlastnosti informačních 
a propagačních sdělení. Komise zohlední 
zejména převažující postavení malých a 
středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví. Jedná se o 
odvětví, která využívají výjimečných 
opatření stanovených v článcích 154, 155 a 
156 nařízení [Evropského parlamentu a 
Rady] (EU) XXX/20… ze dne..., kterým se 
stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty („nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů“) 
(KOM(2011) 626)] a dohod o volném 
obchodu v rámci obchodní politiky 
Evropské unie v případě opatření 
zaměřených na třetí země.

(10) Informační a propagační opatření, jež 
Unie spolufinancuje, musí představovat 
specifický evropský rozměr. Za tímto 
účelem a s cílem zamezit rozptýlení 
prostředků a více zviditelnit Evropu 
prostřednictvím propagačních a 
informačních opatření na podporu 
zemědělsko-potravinářských výrobků je 
třeba stanovit, že se vypracuje pracovní 
program vymezující strategické priority 
těchto opatření, pokud jde o obyvatelstvo, 
produkty, témata nebo trhy, na něž je třeba 
se zaměřit, jakož i vlastnosti informačních 
a propagačních sdělení. Komise zohlední 
zejména převažující postavení malých a 
středních podniků v zemědělsko-
potravinářském odvětví. Jedná se o 
odvětví, která využívají výjimečných 
opatření stanovených v článcích 154, 155 a 
156 nařízení [Evropského parlamentu a 
Rady] (EU) XXX/20… ze dne..., kterým se 
stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty („nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů“) 
(KOM(2011) 626)] a dohod o volném 
obchodu v rámci obchodní politiky 
Evropské unie v případě opatření 
zaměřených na třetí země.

Or. es

Pozměňovací návrh 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pracovní program navržený Komisí 
by měl být založen na cílech stanovených 
v tomto nařízení, jež spočívají ve zvýšení 
podílu evropských produktů na trhu, 
posílení jejich konkurenceschopnosti a 
otevření nových trhů, zejména 
v odvětvích, která jsou nejvíce dotčena 
obchodními dohodami, jakož i v 
informování spotřebitelů o vysokých 
standardech pro produkty EU, jež právní 
předpisy EU vyžadují, a ve zvyšujícím se 
uznávání evropských režimů jakosti 
(CHZO, CHOP, ZTS, ekologické 
zemědělství) a informovanosti o nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Tato informační a propagační 
politika by měla být založena na čtyřech 
hlavních cílech: vytvoření větší evropské 
přidané hodnoty v potravinářství; větší 
přitažlivost a důraznost; jednodušší řízení; 
vyšší součinnost jednotlivých 
propagačních nástrojů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné, aby Komise vedle 
propagačních a informačních opatření 
rozvíjela a koordinovala služby technické 
podpory na evropské úrovni, a to s cílem 
napomáhat subjektům při účasti na 
spolufinancovaných programech, při 
realizaci účinných kampaní nebo při 
rozvoji jejich vývozních aktivit.

(12) Je nezbytné, aby Komise vedle 
propagačních a informačních opatření 
rozvíjela a koordinovala služby technické 
podpory na evropské úrovni, a to s cílem 
informovat subjekty o typech programů, 
jichž mohou využít, a napomáhat jim při 
účasti na spolufinancovaných programech, 
při realizaci účinných kampaní nebo při 
rozvoji jejich vývozních aktivit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné, aby Komise vedle 
propagačních a informačních opatření 
rozvíjela a koordinovala služby technické 
podpory na evropské úrovni, a to s cílem 
napomáhat subjektům při účasti na 
spolufinancovaných programech, při 
realizaci účinných kampaní nebo při 
rozvoji jejich vývozních aktivit.

(12) Je nezbytné, aby Komise vedle 
propagačních a informačních opatření a při 
zohlednění specifických znaků 
jednotlivých zemí rozvíjela a koordinovala 
služby technické podpory na evropské 
úrovni, a to s cílem napomáhat subjektům 
při účasti na spolufinancovaných 
programech, při realizaci účinných 
kampaní nebo při rozvoji jejich vývozních 
aktivit. Bylo by rovněž žádoucí, aby 
Komise vypracovala jednoduchý a 
komplexní manuál, který by pomohl 
potenciálním příjemcům dodržet pravidla 
a postupy spojené s touto politikou.

Or. pt

Pozměňovací návrh 89
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je zapotřebí upozornit rovněž na 
potřebu vyčlenit větší rozpočtové 
prostředky na tyto politiky a na potřebu 
větší pružnosti těchto programů, aby tak 
mohly být během fáze provádění 
přizpůsobovány kolísajícím podmínkám 
trhu. Měla by být také omezena míra 
podrobnosti požadované při předkládání 
programů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 90
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Propagační a informační opatření na 
podporu zemědělských produktů
spolufinancovaná Unií nejsou zaměřena na 
určité obchodní značky ani na určitý 
zvláštní původ. Nicméně označení značek 
nebo původu může být hybným impulsem 
v rámci propagačních opatření, zejména ve 
třetích zemích. Při dodržení zvláštních 
podmínek, jež je třeba stanovit, a zejména 
práv ochrany průmyslového vlastnictví je 
tedy vhodné mít možnost obchodní značky 
a původ více zviditelňovat, a při tom 
zachovávat patřičnou vyváženost s 
propagací obecných sdělení, jež jsou 
zaměřena na inherentní vlastnosti 
zemědělských a potravinářských výrobků 
vyrobených ze zemědělských produktů 
Unie.

(13) Propagační a informační opatření na 
podporu zemědělsko-potravinářských 
výrobků spolufinancovaná Unií nejsou 
zaměřena na určité obchodní značky ani na 
určitý zvláštní původ. Nicméně označení 
značek nebo původu může být hybným 
impulsem v rámci propagačních opatření, 
zejména ve třetích zemích. Při dodržení 
zvláštních podmínek, jež je třeba stanovit, 
a zejména práv ochrany průmyslového 
vlastnictví je tedy vhodné mít možnost 
obchodní značky a původ více 
zviditelňovat, a při tom zachovávat 
patřičnou vyváženost s propagací obecných 
sdělení, jež jsou zaměřena na inherentní 
vlastnosti zemědělských a potravinářských 
výrobků vyrobených ze zemědělských 
produktů Unie.

Or. es
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Pozměňovací návrh 91
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Unie usiluje o zjednodušení pravidel 
SZP. Takový přístup je rovněž třeba 
uplatnit v případě nařízení o informačních 
a propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů. Zejména je třeba 
zrevidovat zásady správy a řízení 
propagačních a informačních programů s 
cílem je zjednodušit a umožnit Komisi, aby 
vypracovala pravidla a postupy, jimiž se 
bude řídit předkládání a výběr návrhů 
programů.

(14) Unie usiluje o zjednodušení pravidel 
SZP. Takový přístup je rovněž třeba 
uplatnit v případě nařízení o informačních 
a propagačních opatřeních na podporu 
zemědělských produktů. Zejména je třeba 
zrevidovat zásady správy a řízení 
propagačních a informačních programů s 
cílem je zjednodušit a umožnit Komisi, aby 
vypracovala pravidla a postupy, jimiž se 
bude řídit předkládání a výběr návrhů 
programů, a to po posouzení specifických 
zájmů členských států.

Or. pt

Pozměňovací návrh 92
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Měla by být stanovena kritéria pro 
financování těchto opatření. Unie by 
obecně měla nést pouze část nákladů na 
programy, aby odpovědnost nesly 
zúčastněné navrhující subjekty. Některé 
správní a personální náklady, jež nejsou 
spojeny s výkonem SZP, tvoří nedílnou 
součást informačních a propagačních 
opatření a budou moci být způsobilé pro 
financování z prostředků Unie.

(16) Měla by být stanovena kritéria pro 
financování těchto opatření. Unie a členské 
státy by obecně měly spolufinancovat část 
nákladů na programy, aby odpovědnost 
nesly zúčastněné navrhující subjekty.
Dojde-li však v zemědělství ke krizi, mělo 
by být možné zvýšit míru spolufinancování 
Unie až na 100 %. V takovém případě by 
mělo být možné urychleně přijmout 
krizová opatření, aniž by musel být 
dodržen standardní postup. Některé 
správní a personální náklady, jež nejsou 
spojeny s výkonem SZP, tvoří nedílnou 
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součást informačních a propagačních 
opatření a budou moci být způsobilé pro 
financování z prostředků Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Měla by být stanovena kritéria pro 
financování těchto opatření. Unie by 
obecně měla nést pouze část nákladů na 
programy, aby odpovědnost nesly 
zúčastněné navrhující subjekty. Některé 
správní a personální náklady, jež nejsou 
spojeny s výkonem SZP, tvoří nedílnou 
součást informačních a propagačních 
opatření a budou moci být způsobilé pro 
financování z prostředků Unie.

(16) Měla by být stanovena kritéria pro 
financování těchto opatření. Unie by 
obecně měla nést pouze část nákladů na 
programy, aby odpovědnost nesly 
zúčastněné navrhující subjekty. Členské 
státy mohou pokrýt část nákladů na 
program. Některé správní a personální 
náklady, jež nejsou spojeny s výkonem 
SZP, tvoří nedílnou součást informačních a 
propagačních opatření a budou moci být 
způsobilé pro financování z prostředků 
Unie.

Or. pl

Odůvodnění

V zájmu plné podpory evropského zemědělského odvětví je zapotřebí dodatečného 
financování ze strany členských států.

Pozměňovací návrh 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Měla by být stanovena kritéria pro (Netýká se českého znění.)
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financování těchto opatření. Unie by 
obecně měla nést pouze část nákladů na 
programy, aby odpovědnost nesly 
zúčastněné navrhující subjekty. Některé 
správní a personální náklady, jež nejsou 
spojeny s výkonem SZP, tvoří nedílnou 
součást informačních a propagačních 
opatření a budou moci být způsobilé pro 
financování z prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Měla by být stanovena kritéria pro 
financování těchto opatření. Unie by 
obecně měla nést pouze část nákladů na 
programy, aby odpovědnost nesly 
zúčastněné navrhující subjekty. Některé 
správní a personální náklady, jež nejsou 
spojeny s výkonem SZP, tvoří nedílnou 
součást informačních a propagačních 
opatření a budou moci být způsobilé pro 
financování z prostředků Unie.

(16) Měla by být stanovena kritéria pro 
financování těchto opatření. Unie by 
obecně měla nést pouze část nákladů na 
programy, aby odpovědnost nesly 
zúčastněné navrhující subjekty. Některé 
správní a personální náklady, jež nejsou 
spojeny s výkonem SZP, tvoří nedílnou 
součást informačních a propagačních 
opatření a budou moci být způsobilé pro 
financování z prostředků Unie. 
Spolufinancování Unie by v žádném 
případě nemělo být navýšeno až na 100 %.

Or. nl

Pozměňovací návrh 96
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Měla by být stanovena kritéria pro (16) Měla by být stanovena kritéria pro 
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financování těchto opatření. Unie by 
obecně měla nést pouze část nákladů na 
programy, aby odpovědnost nesly 
zúčastněné navrhující subjekty. Některé 
správní a personální náklady, jež nejsou 
spojeny s výkonem SZP, tvoří nedílnou 
součást informačních a propagačních 
opatření a budou moci být způsobilé pro 
financování z prostředků Unie.

financování těchto opatření. Unie by 
obecně měla nést pouze část nákladů na 
programy, aby odpovědnost nesly 
zúčastněné navrhující subjekty. Některé 
správní a personální náklady, jež nejsou 
spojeny s výkonem SZP, tvoří nedílnou 
součást informačních a propagačních 
opatření a budou moci být způsobilé pro 
financování z prostředků Unie. Část
nákladů mohou nést také členské státy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 97
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Měla by být zvážena možnost 
propagace původu výrobků, na něž se 
nevztahují označení jakosti, a zdůraznit 
tak jejich charakteristiky a přednosti.

Or. pt

Pozměňovací návrh 98
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistila soudržnost a účinnost 
opatření stanovených v tomto nařízení, 
jakož i řádná správa a účelné využívání 
finančních prostředků Unie, je vhodné 
Komisi pověřit možností přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o zvláštní podmínky zviditelnění obchodní 
značky, označení původu produktů, 

(18) Aby se zajistila soudržnost a účinnost 
opatření stanovených v tomto nařízení, 
jakož i řádná správa a účelné využívání 
finančních prostředků Unie, je vhodné 
Komisi pověřit možností přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o zvláštní podmínky zviditelnění obchodní 
značky i podmínky, podle nichž navrhující 
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kritéria způsobilosti navrhujících 
subjektů, podmínky výběrových řízení pro 
výkonné subjekty, jakož i podmínky, podle 
nichž navrhující subjekt může být 
oprávněn sám uskutečňovat některé části 
programu a konečně zvláštní podmínky 
způsobilosti nákladů na informační a 
propagační opatření v případě 
jednoduchých programů. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i s externími odborníky. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
vhodné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

subjekt může být oprávněn sám 
uskutečňovat některé části programu. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i s externími odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistila soudržnost a účinnost 
opatření stanovených v tomto nařízení, 
jakož i řádná správa a účelné využívání 
finančních prostředků Unie, je vhodné 
Komisi pověřit možností přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o zvláštní podmínky zviditelnění obchodní 
značky, označení původu produktů, kritéria 
způsobilosti navrhujících subjektů, 
podmínky výběrových řízení pro výkonné 
subjekty, jakož i podmínky, podle nichž 
navrhující subjekt může být oprávněn sám 
uskutečňovat některé části programu a 
konečně zvláštní podmínky způsobilosti 
nákladů na informační a propagační 
opatření v případě jednoduchých 
programů. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i s externími 

(18) Aby se zajistila soudržnost a účinnost 
opatření stanovených v tomto nařízení, 
jakož i řádná správa a účelné využívání 
finančních prostředků Unie, je vhodné 
Komisi pověřit možností přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o zvláštní podmínky zviditelnění obchodní 
značky, označení původu produktů, kritéria 
způsobilosti navrhujících subjektů, 
podmínky výběrových řízení pro výkonné 
subjekty, jakož i podmínky, podle nichž 
navrhující subjekt může být oprávněn sám 
uskutečňovat některé části programu, 
pracovní programy vymezující strategické 
priority a konečně zvláštní podmínky 
způsobilosti nákladů na informační a 
propagační opatření v případě 
jednoduchých programů. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
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odborníky. Při přípravě a vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i s externími odborníky. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
vhodné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistila soudržnost a účinnost 
opatření stanovených v tomto nařízení, 
jakož i řádná správa a účelné využívání 
finančních prostředků Unie, je vhodné 
Komisi pověřit možností přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o zvláštní podmínky zviditelnění obchodní 
značky, označení původu produktů, kritéria 
způsobilosti navrhujících subjektů, 
podmínky výběrových řízení pro výkonné 
subjekty, jakož i podmínky, podle nichž 
navrhující subjekt může být oprávněn sám 
uskutečňovat některé části programu a 
konečně zvláštní podmínky způsobilosti 
nákladů na informační a propagační 
opatření v případě jednoduchých 
programů. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i s externími 
odborníky. Při přípravě a vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(18) Aby se zajistila soudržnost a účinnost 
opatření stanovených v tomto nařízení, 
jakož i řádná správa a účelné využívání 
finančních prostředků Unie, je vhodné 
Komisi pověřit možností přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o zvláštní podmínky zviditelnění obchodní 
značky, označení původu produktů, kritéria 
způsobilosti navrhujících subjektů, 
podmínky výběrových řízení pro výkonné 
subjekty, jakož i podmínky, podle nichž 
navrhující subjekt může být oprávněn sám 
uskutečňovat některé části programu a 
konečně zvláštní podmínky způsobilosti 
nákladů na informační a propagační 
opatření v případě jednoduchých 
programů. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to mimo jiné 
i s členskými státy a externími odborníky. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 101
James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se zajistila soudržnost a účinnost 
opatření stanovených v tomto nařízení, 
jakož i řádná správa a účelné využívání 
finančních prostředků Unie, je vhodné 
Komisi pověřit možností přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o zvláštní podmínky zviditelnění obchodní 
značky, označení původu produktů, kritéria 
způsobilosti navrhujících subjektů, 
podmínky výběrových řízení pro výkonné 
subjekty, jakož i podmínky, podle nichž 
navrhující subjekt může být oprávněn sám 
uskutečňovat některé části programu a 
konečně zvláštní podmínky způsobilosti 
nákladů na informační a propagační 
opatření v případě jednoduchých 
programů. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i s externími 
odborníky. Při přípravě a vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(18) Aby se zajistila soudržnost a účinnost 
opatření stanovených v tomto nařízení, 
jakož i řádná správa a účelné využívání 
finančních prostředků Unie, je vhodné 
Komisi pověřit možností přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde 
o zvláštní podmínky zviditelnění obchodní 
značky, označení původu produktů, kritéria 
způsobilosti navrhujících subjektů, 
podmínky výběrových řízení pro výkonné 
subjekty, jakož i podmínky, podle nichž 
navrhující subjekt může být oprávněn sám 
uskutečňovat některé části programu a 
konečně zvláštní podmínky způsobilosti 
nákladů na informační a propagační 
opatření v případě jednoduchých 
programů. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i s externími 
odborníky a odborníky z členských států. 
Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V zájmu usnadnění bezproblémového 
přechodu ze systému stanoveného 

(19) V zájmu usnadnění bezproblémového 
přechodu ze systému stanoveného 
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nařízením (ES) č. 3/2008 na systém 
stanovený tímto nařízením by na Komisi 
měla být přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, 
pokud jde o stanovení přechodných 
ustanovení.

nařízením (ES) č. 3/2008 na systém 
stanovený tímto nařízením budou Komisi 
přiznány prováděcí pravomoci pro přijetí 
přechodných ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provedení tohoto nařízení by 
Komisi měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem přijmout prováděcí akty 
týkající se pracovního programu, v němž 
jsou stanoveny strategické priority, výběr 
jednoduchých programů, způsoby 
provádění, sledování a kontroly 
jednoduchých programů, pravidla pro 
uzavírání smluv o provedení jednoduchých 
programů vybraných na základě tohoto 
nařízení, jakož i společný rámec pro 
hodnocení dopadu programů. Tyto 
pravomoci by měly být prováděny v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady17 (EU) č. 182/2011.

(20) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provedení tohoto nařízení by 
Komisi měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem přijmout prováděcí akty 
týkající se pracovního programu, v němž 
jsou stanoveny strategické priority, výběr 
jednoduchých programů, způsoby 
provádění, sledování a kontroly 
jednoduchých programů, pravidla pro 
uzavírání smluv o provedení jednoduchých 
programů vybraných na základě tohoto 
nařízení, zvláštní podmínky pro označení 
původu produktů, kritéria způsobilosti 
navrhujících subjektů, podmínky 
výběrových řízení pro výkonné subjekty, 
zvláštní podmínky způsobilosti nákladů na 
informační a propagační opatření 
programů, jakož i společný rámec pro 
hodnocení dopadu programů. Tyto 
pravomoci by měly být prováděny v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady17 (EU) č. 182/2011.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
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(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provedení tohoto nařízení by 
Komisi měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem přijmout prováděcí akty 
týkající se pracovního programu, v němž 
jsou stanoveny strategické priority, výběr
jednoduchých programů, způsoby
provádění, sledování a kontroly 
jednoduchých programů, pravidla pro 
uzavírání smluv o provedení jednoduchých 
programů vybraných na základě tohoto 
nařízení, jakož i společný rámec pro 
hodnocení dopadu programů. Tyto 
pravomoci by měly být prováděny v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady17 (EU) č. 182/2011.

(20) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provedení tohoto nařízení by 
Komisi měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem přijmout prováděcí akty 
týkající se výběru jednoduchých programů, 
způsobů provádění, sledování a kontroly 
jednoduchých programů, pravidel pro 
uzavírání smluv o provedení jednoduchých 
programů vybraných na základě tohoto 
nařízení, jakož i společného rámce pro 
hodnocení dopadu programů. Tyto 
pravomoci by měly být prováděny v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady17 (EU) č. 182/2011.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provedení tohoto nařízení by 
Komisi měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem přijmout prováděcí akty 
týkající se pracovního programu, v němž 
jsou stanoveny strategické priority, výběr 
jednoduchých programů, způsoby 
provádění, sledování a kontroly 
jednoduchých programů, pravidla pro 
uzavírání smluv o provedení jednoduchých 
programů vybraných na základě tohoto 
nařízení, jakož i společný rámec pro 
hodnocení dopadu programů. Tyto 
pravomoci by měly být prováděny v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady17 (EU) č. 182/2011.

(20) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provedení tohoto nařízení by 
Komisi měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci s cílem přijmout na základě 
informací poskytnutých členskými státy 
prováděcí akty týkající se pracovního 
programu, v němž jsou stanoveny 
strategické priority, výběr jednoduchých 
programů, způsoby provádění, sledování a 
kontroly jednoduchých programů, pravidla 
pro uzavírání smluv o provedení 
jednoduchých programů vybraných na 
základě tohoto nařízení, jakož i společný 
rámec pro hodnocení dopadu programů. 
Tyto pravomoci by měly být prováděny v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady17 (EU) č. 182/2011.

__________________ __________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. pt

Pozměňovací návrh 106
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační a propagační opatření na 
podporu zemědělských produktů a 
některých potravinářských výrobků 
vyrobených ze zemědělských produktů 
(dále jen „informační a propagační 
opatření“) prováděná na vnitřním trhu nebo 
v třetích zemích mohou být zcela nebo 

Informačním a propagačním opatřením
na podporu zemědělských produktů a 
některých potravinářských výrobků 
vyrobených ze zemědělských produktů 
(dále jen „informační a propagační 
opatření“) by měla být věnována stejná 
pozornost, ať už jsou prováděna na 



PE529.733v01-00 40/147 AM\1019268CS.doc

CS

částečně financována z rozpočtu Unie za 
podmínek stanovených tímto nařízením.

vnitřním trhu na evropské, vnitrostátní, 
regionální či místní úrovni, nebo v třetích 
zemích, včetně expanze na světové trhy, a
mohou být zcela nebo částečně 
financována z rozpočtu Unie za podmínek 
stanovených tímto nařízením.

Or. pt

Pozměňovací návrh 107
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informační a propagační opatření na 
podporu zemědělských produktů a 
některých potravinářských výrobků 
vyrobených ze zemědělských produktů 
(dále jen „informační a propagační 
opatření“) prováděná na vnitřním trhu nebo 
v třetích zemích mohou být zcela nebo 
částečně financována z rozpočtu Unie za 
podmínek stanovených tímto nařízením.

Informační a propagační opatření na 
podporu zemědělských produktů a 
zpracovaných potravinářských výrobků 
vyrobených ze zemědělských produktů 
(dále jen „informační a propagační 
opatření“) prováděná na vnitřním trhu nebo 
v třetích zemích mohou být zcela nebo 
částečně financována z rozpočtu Unie za 
podmínek stanovených tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Cíle

Pracovní program stanovený v článku 8 
bude zohledňovat následující cíle:

a) zvýšit tržní podíl výrobků EU a otevřít 
nové trhy, se zaměřením zejména na trhy 
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s největším růstovým potenciálem;

b) posílit konkurenceschopnost výrobků 
EU a zviditelnit je uvnitř Evropské unie i 
mimo ni, a to zejména pokud jde o 
výrobky, které jsou nejcitlivější vůči 
globalizaci v mezinárodním obchodě;

c) poskytovat spotřebitelům informace o 
nejvyšším standardu, který musí výrobky 
EU splňovat na základě uplatňování 
společné zemědělské politiky (SZP), se 
zvláštním zaměřením na bezpečnost 
potravin, pravost, výživové a zdravotní 
aspekty, dobré životní podmínky zvířat a 
respektování životního prostředí;

d) zvýšit informovanost o evropských 
režimech jakosti (CHZO, CHOP, ZTS, 
ekologické zemědělství) a jejich uznání;

Or. en

Odůvodnění

Cíle propagační politiky musí být jasně vymezené a zahrnuté do základního aktu.

Pozměňovací návrh 109
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Cíle

Pracovní program uvedený v článku 8 
bude zohledňovat následující cíle:

a) zvýšit tržní podíl zemědělských výrobků 
EU, se zaměřením zejména na trhy 
s největším růstovým potenciálem;

b) obnovit standardní tržní podmínky 
v případě závažné poruchy, ztráty důvěry 
spotřebitelů či jiných specifických 
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problémů;

c) posílit konkurenceschopnost 
zemědělských výrobků EU a zviditelnit je 
uvnitř Evropské unie i mimo ni, a to 
zejména pokud jde o výrobky, které jsou 
nejcitlivější vůči globalizaci 
v mezinárodním obchodě;

d) poskytovat spotřebitelům informace o 
nejvyšším standardu, který musí 
zemědělské výrobky EU splňovat na 
základě uplatňování společné zemědělské 
politiky (SZP).

Or. pl

Odůvodnění

Obsah pracovního programu by měl být vymezen podrobněji, aby se zajistilo, že zemědělci a 
potravinářští výrobci v EU budou moci využít jeho přínosu na základě splnění přísných 
standardů kvality a bezpečnosti potravin ve světle rostoucí hospodářské soutěže na 
zemědělských trzích. Je rovněž potřeba zajistit, aby podpora informačních a propagačních 
opatření ze strany EU byla poskytována pouze v případě, že zemědělské produkty mají původ 
výlučně v EU. 

Pozměňovací návrh 110
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Cíle

Pracovní program stanovený v článku 8 
bude zohledňovat následující cíle: 

a) zvýšit tržní podíl výrobků EU, se 
zaměřením zejména na trhy s největším 
růstovým potenciálem; 
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b) posílit konkurenceschopnost výrobků 
EU a zviditelnit je uvnitř Unie i mimo ni, 
a to zejména pokud jde o výrobky, které 
jsou nejcitlivější vůči globalizaci 
v mezinárodním obchodě; 

c) poskytovat spotřebitelům informace o 
nejvyšším standardu, který musí výrobky 
EU splňovat na základě uplatňování 
společné zemědělské politiky (SZP). 

Or. it

Pozměňovací návrh 111
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření na vnitřním trhu Opatření na vnitřním trhu a ve třetích 
zemích

Or. en

Odůvodnění

V zájmu správné vyváženosti propagační politiky by měla být propagační opatření k dispozici 
jak na vnitřním trhu, tak ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 112
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření na vnitřním trhu Opatření na vnitřním trhu a ve třetích 
zemích

Or. en



PE529.733v01-00 44/147 AM\1019268CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření na vnitřním trhu Opatření na vnitřním trhu a ve třetích 
zemích

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na vnitřním trhu jsou způsobilá tato 
opatření:

Způsobilá jsou tato opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na vnitřním trhu jsou způsobilá tato 
opatření:

Na vnitřním trhu a ve třetích zemích jsou
způsobilá tato opatření:

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu správné vyváženosti propagační politiky by měla být propagační opatření k dispozici 
jak na vnitřním trhu, tak ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 116
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění vlastností zemědělských a 
potravinářských výrobků, včetně 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu správné vyváženosti propagační politiky by měla být propagační opatření k dispozici 
jak na vnitřním trhu, tak ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 117
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii –
„evropského modelu výroby“, zejména 
pokud jde o výrobní metody, zeměpisný 
původ, specifické kulturní tradice či 
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životnímu prostředí; souvislosti, bezpečnost potravin, pravost, 
možnost identifikace původu produktů, 
výživovou a zdravotní hodnotu, pracovní 
podmínky, dobré životní podmínky zvířat a 
šetrnost k životnímu prostředí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin,
vysledovatelnost, transparentnost 
potravinářského dodavatelského řetězce, 
pravost, gastronomické tradice, výživovou 
a zdravotní hodnotu, dobré životní 
podmínky zvířat a šetrnost k životnímu 
prostředí;

Or. fi

Odůvodnění

Seznam informačních opatření by měl být dlouhý a komplexní. Vysledovatelnost a 
transparentnost potravinářského dodavatelského řetězce je podstatným prvkem bezpečnosti 
potravin. Tato opatření jsou důležitá také jako způsob podpory důvěry spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 119
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a



AM\1019268CS.doc 47/147 PE529.733v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, 
vysledovatelnost, unijní systémy 
označování, pravost, historii, výživovou a 
zdravotní hodnotu, dobré životní podmínky 
zvířat, udržitelnost, šetrnost k životnímu 
prostředí či jiné výrobní normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, 
zaručenou vysokou kvalitu, 
vysledovatelnost, udržitelnost, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na a) informační opatření zaměřená na 
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zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin,
vysledovatelnost, udržitelnost, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Vysoce rozvinuté systémy vysledovatelnosti potravin jsou klíčovým prvkem metod zemědělské 
výroby v členských státech Evropské unie. Kromě toho je stále důležitější otázkou a 
předmětem zájmu jak pro tvůrce politiky, tak pro spotřebitele udržitelnost potravin, které 
vyrábíme. S ohledem na to je důležité, aby na tuto udržitelnost výslovně poukazovaly základní 
právní předpisy, aby tak byla zajištěna jasnost a jistota pro zákonodárce a navrhující 
subjekty.

Pozměňovací návrh 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin,
vysledovatelnost, udržitelnost, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

a) informační a propagační opatření 
zaměřená na zdůraznění specifičností 
způsobů zemědělsko-potravinářské
produkce v Unii, zejména pokud jde o 
bezpečnost potravin, pravost, výživovou a 
zdravotní hodnotu, dobré životní podmínky 
zvířat a šetrnost k životnímu prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 124
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění specifičností způsobů 
zemědělské produkce v Unii, zejména 
pokud jde o bezpečnost potravin, pravost, 
výživovou a zdravotní hodnotu, dobré 
životní podmínky zvířat a šetrnost k 
životnímu prostředí;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informační opatření o tématech 
uvedených v čl. 5 odst. 4.

b) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění vlastností zemědělských 
produktů a potravinářských výrobků a o 
tématech uvedených v čl. 5 odst. 4;
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Or. en

Pozměňovací návrh 126
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informační a propagační opatření pro 
vysoce jakostní zemědělské produkty 
pocházející z nejvzdálenějších regionů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 127
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) propagační opatření zaměřená na 
podporu prodeje zemědělských a 
potravinářských produktů místní a 
regionální evropské produkce a na 
zdůraznění zvláštností metod zemědělské 
produkce v Unii – „evropského modelu 
výroby“. propagační opatření by měla být 
prováděna rovněž s cílem propagovat 
potenciál místního zemědělství a krátkých 
distribučních řetězců;

Or. pt

Pozměňovací návrh 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků z EU.

Or. pl

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy předloženými k bodu odůvodnění 2 a 4.

Pozměňovací návrh 129
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků z EU.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu správné vyváženosti propagační politiky by měla být propagační opatření k dispozici 
jak na vnitřním trhu, tak ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků vyrobených v 
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EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků z EU. 

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků z EU.

Or. it

Odůvodnění

Propagační a informační opatření neoslabují volnou hospodářskou soutěž mezi evropskými 
podniky o nic víc než jiné druhy podpory zemědělských podniků poskytované na základě 
právních předpisů EU. Propagační opatření by měla být povolena, neboť jsou nezbytná pro 
zvýšení povědomí o produktech EU a pro posílení jejich podílu na vnitřním trhu s ohledem na 
rostoucí konkurenci ze strany neevropských produktů. 

Pozměňovací návrh 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) opatření pro zajištění ochrany a 
pravosti chráněných označení původu, 
chráněných zeměpisných označení a 
zaručených tradičních specialit.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu boje proti padělaným prostředkům by bylo zapotřebí vyčlenit finanční prostředky EU 
na pomoc skupinám výrobců a zpracovatelů plnícím úkoly stanovené v čl. 45 písm. a) a b) 
nařízení č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

Pozměňovací návrh 134
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kroky na podporu uplatňování 
opatření stanovených v čl. 45 písm. a) a b) 
nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech 
jakosti zemědělských produktů a potravin;

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění vlastností zemědělských 
produktů a zpracovaných potravinářských 
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výrobků vyrobených ze zemědělských 
produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských a 
potravinářských produktů 
z nejvzdálenějších regionů s ohledem na 
překážky, jimž tyto produkty čelí při 
přístupu na trh, a to za podmínky, že se 
produktům které mají být propagovány, 
nedostane konkurenčního zvýhodnění 
vůči produktům kontinentální Evropy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 137
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) propagační opatření zaměřená na 
posílení prodeje zemědělských produktů a 
potravin pocházejících z Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 138
Sandra Kalniete
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských produktů a 
zpracovaných výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů z EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) informační a propagační opatření pro 
zemědělské produkty a některé 
potravinářské výrobky založená na 
zemědělských produktech v krátkém 
potravinářském dodavatelském řetězci, 
s cílem podpořit místní trhy a místní 
produkci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 140
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se

Opatření ve třetích zemích

Ve třetích zemích jsou způsobilá tato 
opatření:
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a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění vlastností zemědělských 
produktů a potravinářských výrobků a o 
tématech uvedených v čl. 5 odst. 4;

b) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků z EU.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu správné vyváženosti propagační politiky by měla být propagační opatření k dispozici 
jak na vnitřním trhu, tak ve třetích zemích. Proto se článek 3 slučuje s článkem 2.

Pozměňovací návrh 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se

Opatření ve třetích zemích

Ve třetích zemích jsou způsobilá tato 
opatření:

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění vlastností zemědělských 
produktů a potravinářských výrobků a o 
tématech uvedených v čl. 5 odst. 4;

b) propagační opatření zaměřená na 
zvýšení prodeje zemědělských produktů a 
potravinářských výrobků z EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informační opatření zaměřená na 
zdůraznění vlastností zemědělských 
produktů a potravinářských výrobků a o 
tématech uvedených v čl. 5 odst. 4;

a) informační a propagační opatření 
zaměřená na zdůraznění specifičností 
způsobů zemědělské produkce v Unii, 
zejména pokud jde o bezpečnost potravin, 
vysledovatelnost, unijní systémy 
označování, pravost, historii, výživovou a 
zdravotní hodnotu, dobré životní 
podmínky zvířat, udržitelnost, šetrnost k 
životnímu prostředí či jiné výrobní normy 
a o tématech uvedených v čl. 5 odst. 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření pro zlepšení ochrany 
produktů spadajících do systémů jakosti 
uvedených v čl. 5 odst. 4 písm. a);

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informační a propagační opatření pro 
vysoce jakostní zemědělské produkty 
pocházející z nejvzdálenějších regionů; 
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Or. pt

Pozměňovací návrh 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Informační a propagační opatření 
nejsou zaměřena na určité obchodní 
značky. Obchodní značky mohou být 
nicméně viditelné při předváděcích akcích 
či ochutnávkách produktů a na 
informačních a propagačních materiálech 
za zvláštních podmínek, jež je třeba 
přijmout podle čl. 6 písm. a).

(1) Informační a propagační opatření 
nejsou zaměřena na určité obchodní 
značky. Obchodní značky mohou být 
nicméně viditelné při předváděcích akcích 
či ochutnávkách produktů a na 
informačních a propagačních materiálech 
za následujících podmínek:

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) musí být uvedeno více obchodních 
značek,

Or. de

Pozměňovací návrh 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) může být uvedena každá obchodní 
značka členů navrhujícího subjektu,

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) viditelnost jednotlivých obchodních 
značek je rovnocenná a  

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) obchodní značka musí být graficky 
znázorněna v menším formátu než sdělení 
opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 150
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informační opatření nevybízejí ke 
spotřebě produktu na základě jeho 
původu. Původ produktu může být 
nicméně viditelný na informačních a 
propagačních materiálech za zvláštních 
podmínek, jež je třeba přijmout podle čl. 6 
písm. b).

2. Původ produktu může být viditelný na 
informačních a propagačních materiálech 
za zvláštních podmínek, jež je třeba 
přijmout podle čl. 6 písm. b).

Or. pt

Pozměňovací návrh 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Informační opatření nevybízejí ke 
spotřebě produktu na základě jeho původu. 
Původ produktu může být nicméně 
viditelný na informačních a propagačních 
materiálech za zvláštních podmínek, jež je 
třeba přijmout podle čl. 6 písm. b).

2) Informační opatření nevybízejí ke 
spotřebě produktu na základě jeho původu. 
Původ produktu může být nicméně 
viditelný na informačních a propagačních 
materiálech za následujících podmínek:

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informační opatření nevybízejí ke 
spotřebě produktu na základě jeho původu. 
Původ produktu může být nicméně 
viditelný na informačních a propagačních 
materiálech za zvláštních podmínek, jež je 
třeba přijmout podle čl. 6 písm. b).

2. Informační opatření nevybízejí ke 
spotřebě produktu na základě jeho původu. 
Původ produktu může být nicméně 
viditelný na informačních a propagačních 
materiálech za zvláštních podmínek
uvedených v článku 5a.



AM\1019268CS.doc 61/147 PE529.733v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Pravidla o uvádění původu produktů jsou zásadním prvkem a měla by být stanovena na 
úrovni nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě produktů registrovaných 
podle nařízení (EU) č. 1151/2011 jde o 
označení původu v chráněné formě,

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě opatření pro vnitřní trh může 
být původ uveden pouze v graficky 
menším formátu než informace týkající se 
Evropy a 

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě opatření pro trhy třetí země 
může být původ uveden na stejné úrovni 
jako informace týkající se Evropy.

Or. de

Pozměňovací návrh 156
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Produkty, jejichž používání (zejména 
časté) může vést k poškození veřejného 
zdraví, jsou vyloučeny z plného či 
částečného financování informačních a 
propagačních opatření podle tohoto 
nařízení.

Or. nl

Pozměňovací návrh 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a 
akvakultury vyjmenovaných v příloze I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. [KOM(2011) 416]19 a tabáku;

a) bavlna a zemědělské produkty uvedené 
na seznamu v příloze I Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“), s výjimkou tabáku;

__________________
19 Nařízení (EU) č. [KOM(2011) 416] ze 
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dne... o společné organizaci trhu 
s produkty rybolovu a akvakultury, Úř. 
věst …,

Or. es

Odůvodnění

Ačkoli bavlna není uvedena na seznamu v příloze I Smlouvy, jedná se o zemědělský produkt, 
který nesmí být vyjmut z oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 158
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a 
akvakultury vyjmenovaných v příloze I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. [KOM(2011) 416]19 a tabáku;

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“), s
výjimkou tabáku;

__________________ __________________
19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

Or. it

Odůvodnění

Propagační opatření v odvětví rybolovu v rámci cílených programů EU poskytují financování 
pro individuální propagační a informační iniciativy, jež nemohou být srovnatelné 
s komerčními cíli strukturovanějších subjektů uvedených v tomto nařízení a informacemi, jež 
tyto subjekty poskytují. Kromě toho je nutné s ohledem na krizi odvětví považovat za způsobilé 
i produkty rybolovu a akvakultury.

Pozměňovací návrh 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a 
akvakultury vyjmenovaných v příloze I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. [KOM(2011) 416]19 a tabáku;

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“), s
výjimkou tabáku;

__________________ __________________
19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

Or. en

Odůvodnění

Produkty rybolovu a akvakultury by neměly být z působnosti nařízení vyloučeny, neboť více 
než 60 % ryb spotřebovaných v EU jsou dováženými produkty. Je proto zásadní, abychom 
udělali více pro podporu původních a udržitelných výrobků z ryb uvnitř EU i mimo ni.

Pozměňovací návrh 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a 
akvakultury vyjmenovaných v příloze I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. [COM(2011) 416]19 a tabáku;

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“), s
výjimkou produktů rybolovu 
vyjmenovaných v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[COM(2011) 416]19 a tabáku;

__________________ __________________
19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 

19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
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rybolovu a akvakultury, Úř. věst …, rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

Or. pl

Odůvodnění

Produkty akvakultury by měly obdržet dodatečnou podporu, a to jak na vnitřním trhu, tak ve 
třetích zemích.

Pozměňovací návrh 161
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a akvakultury 
vyjmenovaných v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[COM(2011) 416]19 a tabáku;

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“), s 
výjimkou produktů rybolovu a akvakultury 
vyjmenovaných v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[COM(2011) 416]19, pokud jsou tyto 
produkty výlučnou složkou 
potravinářského výrobku, a tabáku;

__________________ __________________
19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

Or. es

Pozměňovací návrh 162
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
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Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a akvakultury 
vyjmenovaných v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[COM(2011) 416]19 a tabáku;

Evropské unie (dále jen „Smlouva“) a 
konzervy z ryb, s výjimkou produktů 
rybolovu a akvakultury vyjmenovaných v 
příloze I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. [COM(2011) 416]19 a tabáku;

__________________ __________________
19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

Or. pt

Pozměňovací návrh 163
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a akvakultury 
vyjmenovaných v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[COM(2011) 416]19 a tabáku;

a) zemědělské produkty, jež pocházejí 
z EU, uvedené na seznamu v příloze I 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „Smlouva“), s výjimkou produktů 
rybolovu a akvakultury vyjmenovaných v 
příloze I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. [COM(2011) 416]19 a tabáku;

__________________ __________________
19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

Or. it

Odůvodnění

V souladu s konstatováním v bodě odůvodnění 2 a článku 8 návrhu o tom, že „Informační a 
propagační opatření přispívají k posílení konkurenceschopnosti evropského zemědělství“, 
musí být propagační opatření a financování zaměřeny na produkty pocházející z EU.
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Pozměňovací návrh 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a akvakultury 
vyjmenovaných v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[COM(2011) 416]19 a tabáku;

a) zemědělské produkty, jež pocházejí 
z EU, uvedené na seznamu v příloze I 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „Smlouva“), s výjimkou produktů 
rybolovu a akvakultury vyjmenovaných v 
příloze I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. [COM(2011) 416]19 a tabáku;

__________________ __________________
19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a akvakultury 
vyjmenovaných v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[COM(2011) 416]19 a tabáku;

a) zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy o fungování 
Evropské unie (dále jen „Smlouva“) 
výjimkou produktů rybolovu a akvakultury 
vyjmenovaných v příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
[COM(2011) 416]19 a vína, lihovin a
tabáku;

__________________ __________________
19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

19 Nařízení (EU) č. [COM(2011) 416] ze 
dne... o společné organizaci trhu s produkty 
rybolovu a akvakultury, Úř. věst …,

Or. en
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Odůvodnění

EU by neměla financovat podporu alkoholu. Bylo by to v rozporu s činností EU v oblasti 
prevence alkoholu a s řadou jiných opatření v rámci politik přijatých EU, tj. politiky EU 
v oblasti veřejného zdraví, strategie EU v oblasti alkoholu a závazků EU v oblasti činnosti 
WHO (globální strategie WHO v oblasti alkoholu).

Pozměňovací návrh 166
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zpracované zemědělské produkty 
neuvedené na seznamu v příloze I 
Smlouvy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1151/2012;

b) zpracované výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012;

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jsou 
použité zemědělské suroviny vyrobeny 
v zemi navrhujícího subjektu v případě 
programů týkajících se se jednoho 
členského státu nebo pokud jsou 
zemědělské suroviny vyrobeny v zemích 
navrhujících subjektů v případě programů 
týkajících se více členských států;

Or. it

Odůvodnění

V souladu s konstatováním v bodě odůvodnění 2 a článku 8 návrhu o tom, že „Informační a 
propagační opatření přispívají k posílení konkurenceschopnosti evropského zemědělství“, 
nesmí docházet k propagaci zpracovaných produktů získaných ze surovin nepocházejících z 
EU.

Pozměňovací návrh 169
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012;

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012, bez ohledu na to, 
zda tyto konkrétní výrobky nesou 
chráněné označení původu, či nikoli;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1151/2012;

b) zemědělské produkty a potraviny, jež 
jsou uvedeny na seznamu v příloze I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012 nebo na něž se vztahuje 
nařízení (ES) č. 834/2007;

Or. fr

Odůvodnění

To cover all the PDO, PGI, TSG products mentioned in Regulation (EU) No 1151/2012. The 
organic products category mentioned in Regulation (EC) No 834/2007 is broader than the 
category of eligible products proposed by the Commission in this article.  It covers live or 
unprocessed agricultural products, processed agricultural products for use as food, feed, and 
vegetative propagating material and seeds for cultivation. If 'organic' products are eligible, 
the product categories should be brought into line.

Pozměňovací návrh 171
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012;

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 172
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012;

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů EU uvedené v 
bodě I přílohy I nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 a 
bavlna;

Or. pl

Odůvodnění

Na seznamu produktů způsobilých pro evropský režim podpory by měly být uvedeny jen 
produkty pocházející z EU, aby byl evropským zemědělcům a zpracovatelům zajištěn náležitý 
přínos z jejich úsilí. Bavlna je zemědělským produktem, a měla by být tudíž rovněž způsobilá k 
podpoře.

Pozměňovací návrh 173
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012;

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů, jež pocházejí 
z EU, uvedené v bodě I přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1151/2012;

Or. it

Odůvodnění

V souladu s konstatováním v bodě odůvodnění 2 a článku 8 návrhu o tom, že „Informační a 
propagační opatření přispívají k posílení konkurenceschopnosti evropského zemědělství“, 
musí být propagační opatření a financování zaměřeny na produkty pocházející z EU.

Pozměňovací návrh 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů uvedené v bodě I 
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1151/2012;

b) potravinářské výrobky vyrobené ze 
zemědělských produktů, jež pocházejí 
z EU, uvedené v bodě I přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1151/2012;

Or. it

Pozměňovací návrh 175
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) potravinářské výrobky vymezené 
nepovinnými údaji o jakosti podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012; 

Or. it

Pozměňovací návrh 176
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lihoviny s chráněným zeměpisným 
označením podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/200820.

vypouští se

__________________
20 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 110/2008 
ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, 
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obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. 
L 39, 13.2.2008, s. 16).

Or. fi

Odůvodnění

Vzhledem k závažnému dopadu alkoholických nápojů na veřejné zdraví by EU neměla 
podporovat jejich prodej.

Pozměňovací návrh 177
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lihoviny s chráněným zeměpisným 
označením podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/200820.

vypouští se

__________________
20 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 110/2008 
ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně 
zeměpisných označení lihovin a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. 
L 39, 13.2.2008, s. 16).

Or. en

Odůvodnění

EU by neměla financovat podporu alkoholu. Bylo by to v rozporu s činností EU v oblasti 
prevence alkoholu a s řadou jiných opatření v rámci politik přijatých EU, tj. politiky EU 
v oblasti veřejného zdraví, strategie EU v oblasti alkoholu a závazků EU v oblasti činnosti 
WHO (globální strategie WHO v oblasti alkoholu).
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Pozměňovací návrh 178
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) lihoviny s chráněným zeměpisným 
označením podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/200820.

c) lihoviny podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/200820.

__________________ __________________
20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 
13.2.2008, s. 16).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 
o definici, popisu, obchodní úpravě, 
označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 
13.2.2008, s. 16).

Or. pt

Pozměňovací návrh 179
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysoce jakostní zemědělské produkty 
pocházející z nejvzdálenějších regionů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 180
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) veškeré potravinářské výrobky 
ekologického zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) metody jakostní produkce přijaté na 
základě vnitrostátních předpisů 
k provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 
21. října 2009, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání pesticidů.

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) víno uvedené v části II hlavě II oddílu 
2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013.

Or. it
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Pozměňovací návrh 183
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víno může být předmětem 
informačních a propagačních opatření, 
pokud jsou ostatní produkty uvedené v 
odst. 1 písm. a) nebo b) rovněž předmětem 
daného programu.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Vzhledem k závažnému dopadu alkoholických nápojů na veřejné zdraví by EU neměla 
podporovat jejich prodej.

Pozměňovací návrh 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víno může být předmětem 
informačních a propagačních opatření, 
pokud jsou ostatní produkty uvedené v 
odst. 1 písm. a) nebo b) rovněž předmětem 
daného programu.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Víno musí být obecně zahrnuto do evropské propagační politiky, bez ohledu na to, zda je 
spojeno s jinými zemědělskými produkty.
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Pozměňovací návrh 185
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víno může být předmětem 
informačních a propagačních opatření, 
pokud jsou ostatní produkty uvedené v 
odst. 1 písm. a) nebo b) rovněž předmětem 
daného programu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víno může být předmětem 
informačních a propagačních opatření, 
pokud jsou ostatní produkty uvedené v 
odst. 1 písm. a) nebo b) rovněž předmětem 
daného programu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

EU by neměla financovat podporu alkoholu. Bylo by to v rozporu s činností EU v oblasti 
prevence alkoholu a s řadou jiných opatření v rámci politik přijatých EU, tj. politiky EU 
v oblasti veřejného zdraví, strategie EU v oblasti alkoholu a závazků EU v oblasti činnosti 
WHO (globální strategie WHO v oblasti alkoholu).

Pozměňovací návrh 187
Giancarlo Scottà
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víno může být předmětem informačních 
a propagačních opatření, pokud jsou ostatní 
produkty uvedené v odst. 1 písm. a) nebo 
b) rovněž předmětem daného programu.

2. Víno může být předmětem informačních 
a propagačních opatření, pokud jsou ostatní 
produkty uvedené v odst. 1 písm. a) nebo 
b) rovněž předmětem daného programu a 
pokud se program týká vína s chráněným 
označením původu a vína s chráněným 
zeměpisným označením.

Or. it

Odůvodnění

Původ je výrazným rozlišovacím prvkem, pokud jde o kvalitu evropských vín a jejich kulturní 
a tržní hodnotu.

Pozměňovací návrh 188
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě lihovin uvedených v odst. 1 
písm. c) a v případě vína uvedeného v 
odstavci 2 jsou opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezena na informování 
spotřebitelů o evropských systémech 
jakosti týkajících se zeměpisných 
označení.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Vzhledem k závažnému dopadu alkoholických nápojů na veřejné zdraví by EU neměla 
podporovat jejich prodej.
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Pozměňovací návrh 189
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě lihovin uvedených v odst. 1 
písm. c) a v případě vína uvedeného v 
odstavci 2 jsou opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezena na informování 
spotřebitelů o evropských systémech 
jakosti týkajících se zeměpisných 
označení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

EU by neměla financovat podporu alkoholu. Bylo by to v rozporu s činností EU v oblasti 
prevence alkoholu a s řadou jiných opatření v rámci politik přijatých EU, tj. politiky EU 
v oblasti veřejného zdraví, strategie EU v oblasti alkoholu a závazků EU v oblasti činnosti 
WHO (globální strategie WHO v oblasti alkoholu).

Pozměňovací návrh 190
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě lihovin uvedených v odst. 1 
písm. c) a v případě vína uvedeného v 
odstavci 2 jsou opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezena na informování 
spotřebitelů o evropských systémech 
jakosti týkajících se zeměpisných označení.

3. V případě lihovin uvedených v odst. 1 
písm. c) a v případě vína jsou opatření 
zaměřená na vnitřní trh omezena na 
informování spotřebitelů o evropských 
systémech jakosti týkajících se 
zeměpisných označení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 191
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě lihovin uvedených v odst. 1 
písm. c) a v případě vína uvedeného v 
odstavci 2 jsou opatření zaměřená na 
vnitřní trh omezena na informování 
spotřebitelů o evropských systémech 
jakosti týkajících se zeměpisných označení.

3. V případě lihovin uvedených v odst. 1 
písm. c) jsou opatření zaměřená na vnitřní 
trh omezena na informování spotřebitelů o 
evropských systémech jakosti týkajících se 
zeměpisných označení.

Or. it

Pozměňovací návrh 192
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Témata uvedená v čl. 2 písm. b) a čl. 3 
písm. a) jsou tato:

4. Témata uvedená v čl. 2 písm. b), c) a d) 
jsou tato:

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) systémy jakosti stanovené v nařízení 
(EU) č. 1151/2012, v nařízení (ES) č. 
110/2008 a v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
XXX/20… [ze dne…, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 

a) systémy jakosti stanovené v nařízení 
(EU) č. 1151/2012, včetně názvů, symbolů 
a označení uvedených v čl. 12 odst. 4 a 5 
nařízení (EU) č. 1151/2012, v nařízení 
(ES) č. 110/2008 a v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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produkty („nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů“) (COM(2011) 626)];

XXX/20… [ze dne…, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty („nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů“) (COM(2011) 626)];

Or. it

Pozměňovací návrh 194
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ekologický způsob produkce, jak jej 
vymezuje nařízení Rady (ES) č. 
834/200721;

b) ekologický způsob produkce, jak jej 
vymezuje nařízení Rady (ES) č. 
834/200721, včetně loga ekologického 
zemědělství jak EU, tak členského státu;

__________________ __________________
21 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 
28. června 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů 
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 
(Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

21 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 
28. června 2007 o ekologické produkci 
a označování ekologických produktů 
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 
(Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dobrovolné systémy certifikace pro 
zemědělské produkty a potraviny, u nichž 
byl uznán soulad s obecnými zásadami 
Unie pro osvědčené postupy v oblasti 
fungování dobrovolných systémů 
certifikace pro zemědělské produkty a 
potraviny,
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Or. de

Odůvodnění

V zájmu podpory informovanosti o dobré kvalitě je nezbytné, aby byly přísné normy EU 
doplněny kritérii vyšší jakosti, jako jsou chráněná zeměpisná označení, chráněná označení 
původu nebo srovnatelné vnitrostátní režimy jakosti. Pokud byly tyto režimy oznámeny EU, 
jsou v souladu se všemi požadavky práva na ochranu hospodářské soutěže a mohou být 
rovněž způsobilé k propagačním programům.

Pozměňovací návrh 196
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dobrovolné režimy jakosti v souladu se 
sdělením Komise nazvaným „Obecné 
zásady osvědčených postupů EU 
k dobrovolným systémům certifikace pro 
zemědělské produkty a potraviny“ 
(2010/C 341/04).

Or. pl

Odůvodnění

Dobrovolné režimy jakosti jsou otevřené pro všechny účastníky na všech úrovních 
dodavatelského řetězce a podporují přidanou hodnotu evropského zemědělství.

Pozměňovací návrh 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) unijní nebo vnitrostátní režimy jakosti 
pro zemědělské produkty uvedené na 
seznamu v příloze I Smlouvy nebo jiná 
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podobná opatření poskytující záruku 
vysoké kvality a bezpečnosti 
potravinářských výrobků.

Or. en

Odůvodnění

V rámci oblasti působnosti nařízení musí být zohledněny i jiné produkty než chráněná 
označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality. Unijní nebo 
vnitrostátní režimy jakosti pro zemědělské produkty by měly být do působnosti nařízení také 
zahrnuty.

Pozměňovací návrh 198
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) unijní nebo vnitrostátní režimy jakosti 
pro zemědělské produkty uvedené 
v příloze I Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vnitrostátní režimy jakosti 
zemědělských produktů a potravin;

Or. en
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Odůvodnění

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Pozměňovací návrh 200
George Lyon, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vnitrostátní režimy jakosti 
zemědělských produktů a potravin;

Or. en

Odůvodnění

Měly by být zahrnuty vnitrostátní režimy jakosti, jako je tomu ve stávajících právních 
předpisech, za účelem splnění cíle zvýšit informovanost o vysokých standardech a o aspektech 
týkajících se bezpečnosti, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 201
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vnitrostátní režimy jakosti 
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zemědělských a potravinářských výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud jde o programy třetích zemí, 
vnitrostátní režimy jakosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) unijní nebo vnitrostátní režimy jakosti 
pro zemědělské produkty uvedené 
v příloze I Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) režimy jakosti uvedené v čl. 16 odst. 1 
písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013;
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Or. it

Pozměňovací návrh 205
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) krátké dodavatelské řetězce a přímý 
prodej místní produkce; 

Or. it

Odůvodnění

Přímý prodej místní produkce a rozvoj „krátkých dodavatelských řetězců“ by měl být 
podpořen prostřednictvím vhodného propagačního materiálu a informací, zejména na 
vnitřním trhu, s cílem podporovat místní společnosti a regionální rozvoj v souladu 
s požadavky spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) metody jakostní produkce přijaté na 
základě vnitrostátních předpisů 
k provedení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 
21. října 2009, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání pesticidů;

Or. it

Pozměňovací návrh 207
Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) pokud jde o programy třetích zemí, 
soukromé režimy jakosti, jež jdou nad 
rámec zákonných požadavků stanovených 
EU ohledně standardů bezpečnosti 
potravin, dobrých životních podmínek 
zvířat a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vnitrostátní dobrovolné systémy 
certifikace, jež jsou v souladu s 
„Obecnými zásadami osvědčených 
postupů EU k dobrovolným systémům 
certifikace pro zemědělské produkty a
potraviny“,

Or. it

Odůvodnění

Vnitrostátní dobrovolné systémy certifikace jsou v souladu s cílem Unie zvýšit kvalitu 
evropských produktů. Je žádoucí podporovat výrobce, kteří nejsou schopni účasti 
v evropských režimech jakosti, aby nicméně investovali do lepší kvality produktů v rámci 
vnitrostátních systémů certifikace, jež musí být náležitě zveřejněny, zdokumentovány a 
propagovány. 

Pozměňovací návrh 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – písm. c b (nové)



PE529.733v01-00 88/147 AM\1019268CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) režimy jakosti pro zemědělské a 
potravinářské výrobky uvedené v čl. 16 
odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 
1305/2013,

Or. it

Pozměňovací návrh 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a

Původ produktů může být zmíněn 
v souvislosti s opatřeními uvedenými v čl. 
2 odst. 1.

Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 24, 
pokud jde o zvláštní podmínky pro 
označování původu produktů.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla o uvádění původu produktů jsou zásadním prvkem a měla by být dohodnuta na 
úrovni nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
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Přenesené pravomoci

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23, pokud jde o:

a) zvláštní podmínky viditelnosti 
obchodních značek při předváděcích 
akcích či ochutnávkách produktů a na 
informačních a propagačních 
materiálech, jak jsou uvedeny v čl. 4 odst. 
1;

b) podmínky pro označení původu 
produktů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 212
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přenesené pravomoci Přenesené a prováděcí pravomoci

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky pro označení původu 
produktů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky pro označení původu 
produktů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pravidla o uvádění původu produktů jsou zásadním prvkem a měla by být stanovena na 
úrovni nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Pozměňovací návrh 215
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů v souladu s článkem 24 
podmínky pro uvádění označení původu 
produktů podle čl. 4 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) meziodvětvové organizace, soukromé 
společnosti a malé a střední podniky 
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v zemědělsko-potravinářském odvětví.

Or. ro

Pozměňovací návrh 217
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) seskupení podle čl. 3 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 1151/2012; tato seskupení jsou 
reprezentativní pro režim jakosti, který je 
předmětem programu.

Or. it

Pozměňovací návrh 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhující subjekty pokud možno 
reprezentativně zastupují příslušné odvětví 
v jednom či více členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Organizace, jež zareagují na výzvu k předkládání návrhů, by měly, je-li to možné, dotčené 
odvětví reprezentativně zastupovat. Při posuzování kritérií způsobilosti v případě 
konkurujících si subjektů by toto kritérium mělo být vzato v úvahu.
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Pozměňovací návrh 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navrhující subjekty by měly zastupovat 
odvětví na vnitrostátní či evropské úrovni.

Navrhované programy by měly být 
zavedeny na dobu nejméně jednoho roku 
a nejvýše tří let, a to ve značném územním 
rozsahu, tedy alespoň na celostátní 
úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informační a propagační opatření 
přispívají k posílení konkurenceschopnosti 
evropského zemědělství jak na vnitřním 
trhu, tak ve třetích zemích. Cíle, jichž má 
být dosaženo, budou stanoveny v 
pracovním programu, jak je uvedeno v 
odstavci 2.

1. Informační a propagační opatření 
přispívají k posílení konkurenceschopnosti 
evropského zemědělství jak na vnitřním 
trhu, tak ve třetích zemích. Cíle, jichž má 
být dosaženo, budou stanoveny v ročním 
pracovním programu, jak je uvedeno v 
odstavci 2, a zaslány pro informaci 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění otevřenosti postupu by Evropský parlament a Rada měly mít možnost podrobit 
pracovní program každý rok diskusi.



AM\1019268CS.doc 93/147 PE529.733v01-00

CS

Pozměňovací návrh 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci evropskou 
propagační a informační strategii, v níž 
vymezí priority pro trhy, produkty a 
sdělení.

Or. en

Odůvodnění

Roční pracovní plán, v němž Komise určí priority pro informační a propagační činnosti, bude 
překážkou pro provádění těchto činností. Informační a propagační činnost by se měly opírat o 
dlouhodobou informační a propagační strategii, a nikoli pouze o roční akční plán. 

Pozměňovací návrh 222
George Lyon, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při sestavování pracovního programu 
Komise zohlední názory členských států a 
vyžádá si stanovisko členských států a 
poradní skupiny uvedené v článku 25.

Or. en

Odůvodnění

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing. Member States and the Advisory Group should have a role in 
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agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States.

Pozměňovací návrh 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě každé dva roky zprávu o provádění 
strategie uvedené v předchozím 
pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k významu politiky na podporu potravinářských výrobků by Evropský parlament a 
Rada měly být pravidelně informovány o provádění evropské informační a propagační 
strategie.

Pozměňovací návrh 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme pracovní program, ve kterém jsou 
uvedeny sledované cíle, priority, 
očekávané výsledky, způsoby provádění a 
celková částka plánu financování. Program 
rovněž zahrnuje hlavní kritéria pro 
hodnocení, popis opatření, která mají být 
financována, údaj o částce přidělené na 
každé opatření, orientační harmonogram 
provádění a v případě subvencí maximální 
výši spolufinancování.

Pokud jde o přijetí pracovního programu, 
ve kterém jsou uvedeny sledované cíle, 
priority, očekávané výsledky, způsoby 
provádění a celková částka plánu 
financování, je Komise zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 23 a na základě cílů 
uvedených v článku 1. Program rovněž 
zahrnuje hlavní kritéria pro hodnocení, 
popis opatření, která mají být financována, 
údaj o částce přidělené na každé opatření, 
orientační harmonogram provádění a v 
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případě subvencí maximální výši 
spolufinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme pracovní program, ve kterém jsou 
uvedeny sledované cíle, priority, 
očekávané výsledky, způsoby provádění a 
celková částka plánu financování. Program 
rovněž zahrnuje hlavní kritéria pro 
hodnocení, popis opatření, která mají být 
financována, údaj o částce přidělené na 
každé opatření, orientační harmonogram 
provádění a v případě subvencí maximální 
výši spolufinancování.

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme jednou za rok pracovní program, ve 
kterém jsou uvedeny sledované cíle, 
priority, očekávané výsledky, způsoby 
provádění a celková částka plánu 
financování. Tento pracovní program 
bude obsahovat seznam produktů 
uvedených v příloze tohoto nařízení a 
způsobilých pro podporu a pravidelná 
informační opatření. Program rovněž 
zahrnuje hlavní kritéria pro hodnocení, 
popis opatření, která mají být financována, 
údaj o částce přidělené na každé opatření, 
orientační harmonogram provádění a v 
případě subvencí maximální výši 
spolufinancování.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení musí být uveden seznam základních produktů způsobilých pro podporu. U těchto 
produktů se má za to, že jsou způsobilé pro propagační opatření ve všech letech bez výjimek. 
Kromě toho lze v rámci ročního pracovního programu umožnit rozšíření seznamu prioritních 
produktů nad rámec produktů základních.

Pozměňovací návrh 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme pracovní program, ve kterém jsou 
uvedeny sledované cíle, priority, 
očekávané výsledky, způsoby provádění a 
celková částka plánu financování. Program 
rovněž zahrnuje hlavní kritéria pro 
hodnocení, popis opatření, která mají být 
financována, údaj o částce přidělené na 
každé opatření, orientační harmonogram 
provádění a v případě subvencí maximální 
výši spolufinancování.

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme pracovní program, ve kterém jsou 
uvedeny sledované cíle, očekávané 
výsledky, způsoby provádění a celková 
částka plánu financování. Program rovněž 
zahrnuje popis opatření, která mají být 
financována, údaj o částce přidělené na 
každé opatření, orientační harmonogram 
provádění a v případě subvencí maximální 
výši spolufinancování.

Or. en

Odůvodnění

Roční pracovní plán, v němž Komise určí priority pro informační a propagační činnosti, bude 
překážkou pro provádění těchto činností. Informační a propagační činnost by se měly opírat o 
dlouhodobou informační a propagační strategii, a nikoli pouze o roční akční plán. Vzhledem 
k významu politiky na podporu potravinářských výrobků by kromě toho Evropský parlament a 
Rada měly být pravidelně informovány o provádění evropské informační a propagační 
strategie.

Pozměňovací návrh 227
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme pracovní program, ve kterém jsou 
uvedeny sledované cíle, priority, 
očekávané výsledky, způsoby provádění a 
celková částka plánu financování. Program 
rovněž zahrnuje hlavní kritéria pro 
hodnocení, popis opatření, která mají být 
financována, údaj o částce přidělené na 
každé opatření, orientační harmonogram 

Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
a v souladu s vnitrostátními strategickými 
zájmy přijme pracovní program, ve kterém 
jsou uvedeny sledované cíle, priority, 
očekávané výsledky, způsoby provádění a 
celková částka plánu financování. Program 
rovněž zahrnuje hlavní kritéria pro 
hodnocení, popis opatření, která mají být 
financována, údaj o částce přidělené na 
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provádění a v případě subvencí maximální 
výši spolufinancování.

každé opatření, orientační harmonogram 
provádění a v případě subvencí maximální 
výši spolufinancování.

Or. pt

Pozměňovací návrh 228
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Délka trvání pracovního programu činí 
čtyři roky, avšak může být každoročně 
přezkoumáván a mohou v něm být 
prováděny náležité opravy.

Or. lv

Pozměňovací návrh 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při navrhování tohoto programu Komise 
zohlední specifická přírodní znevýhodnění 
horských, ostrovních a nejvzdálenějších 
oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akt uvedený v prvním podstavci 
se přijme poradním postupem uvedeným 
v čl. 24 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí akt uvedený v prvním podstavci 
se přijme poradním postupem uvedeným 
v čl. 24 odst. 3.

Prováděcí akt uvedený v prvním podstavci 
se přijme přezkumným postupem
uvedeným v čl. 24 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

O pracovním programu by měly rozhodovat členské státy, nikoli Komise.

Pozměňovací návrh 232
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise provede pracovní program 
uvedený v odstavci 1 prostřednictvím 
zveřejnění:

3. Komise provede pracovní program 
uvedený v odstavci 1 tím, že dvakrát ročně 
zveřejní:

Or. en
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Odůvodnění

Četnost stanovování pracovního programu a výzvy k překládání návrhů je nutné v textu 
nařízení uvést. Pracovní program (dodatečné priority nad rámec základních produktů) by měl 
být stanovován jednou za rok, zatímco výzva k předkládání návrhů pro programy by měla být 
oznamována dvakrát ročně, jako je tomu v současnosti. Stávající systém předkládání 
programů dvakrát ročně je velmi účinný a není důvod toto opatření měnit.

Pozměňovací návrh 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě jednoduchých programů výzvy
k předkládání návrhů, v nichž jsou uvedeny 
zejména podmínky účasti a hlavní kritéria 
pro hodnocení;

a) v případě jednoduchých programů dvou 
výzev k předkládání návrhů, v nichž jsou 
uvedeny zejména podmínky účasti a hlavní 
kritéria pro hodnocení;

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě programu týkajícího se více 
členských států v souladu s hlavou VI části 
I nařízení (EU, Euratom) č. 966/201223.

b) v případě programu týkajícího se více 
členských států dvou výzev k předkládání 
návrhů v souladu s hlavou VI části I 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/201223.

__________________ __________________
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, 
Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla o 
souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, 
Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
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Or. it

Pozměňovací návrh 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výzvy k předkládání návrhů uvedené 
výše v písmenech a) a b) zohlední 
specifická přírodní znevýhodnění 
horských, ostrovních a nejvzdálenějších 
oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise rovněž může povolit, aby 
informační a propagační opatření 
popsaná v článcích 2 a 3 byla provedena 
společně dotčeným členským státem a 
organizacemi uvedenými v článku 7 
tohoto nařízení; tato opatření mohou mít 
zejména podobu účasti na obchodních 
veletrzích a výstavách mezinárodního 
významu, a to prostřednictvím stánků 
nebo činností zaměřených na zlepšení 
vnímání produktů Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 237
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise rozvíjí služby technické 
podpory zejména s cílem zlepšit povědomí 
o různých trzích, zachovat dynamickou 
odbornou síť v rámci informační a 
propagační politiky a zlepšit znalost 
zákonných ustanovení týkajících se 
vypracovávání a provádění programů.

2. Komise rozvíjí služby technické 
podpory zejména s cílem zlepšit povědomí 
o různých trzích, včetně financování 
průzkumných obchodních setkání, 
zachovat dynamickou odbornou síť v rámci 
informační a propagační politiky a zlepšit 
znalost zákonných ustanovení týkajících se 
vypracovávání a provádění programů. 
Komise rovněž vypracuje jednoduchý 
komplexní manuál, který potenciálním 
příjemcům umožní dodržet pravidla a 
postupy spojené s touto politikou.

Or. pt

Pozměňovací návrh 238
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise rozvíjí služby technické 
podpory zejména s cílem zlepšit povědomí 
o různých trzích, zachovat dynamickou 
odbornou síť v rámci informační a 
propagační politiky a zlepšit znalost 
zákonných ustanovení týkajících se 
vypracovávání a provádění programů.

2. Komise rozvíjí služby technické 
podpory zejména s cílem zlepšit povědomí 
o různých trzích, pomoci výrobcům čelit 
padělání jejich produktů, zachovat 
dynamickou odbornou síť v rámci 
informační a propagační politiky a zlepšit 
znalost zákonných ustanovení týkajících se 
vypracovávání a provádění programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Paolo De Castro
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise rozvíjí služby technické 
podpory zejména s cílem zlepšit povědomí 
o různých trzích, zachovat dynamickou 
odbornou síť v rámci informační a 
propagační politiky a zlepšit znalost 
zákonných ustanovení týkajících se 
vypracovávání a provádění programů.

2. Komise rozvíjí služby technické 
podpory zejména s cílem zlepšit povědomí 
o různých trzích, pomoci výrobcům omezit 
padělání jejich produktů, zachovat 
dynamickou odbornou síť v rámci 
informační a propagační politiky a zlepšit 
znalost zákonných ustanovení týkajících se 
vypracovávání a provádění programů.

Or. it

Pozměňovací návrh 240
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise vybídne členské státy a 
regiony, aby z místního původu produkce 
učinily výběrové kritérium pro dodávky 
zemědělských produktů a některých 
potravinářských výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů do škol, domovů 
mládeže, domovů důchodců, institucí 
sociální solidarity, veřejných orgánů atd.; 
výše uvedená úvaha se očividně stává ještě 
relevantnější vzhledem k tomu, že tyto 
produkty jsou čerstvé a zbytečně jsou 
používány chemické přípravky, 
konzervanty a další látky s cílem 
prodloužit jejich trvanlivost, a kromě toho 
vede ke kratším potravinovým 
dodavatelským řetězcům.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů s cílem provést 
propagační a informační kampaně 
v případě krizí uvedených v čl. 1 písm. a) a 
b), aniž by uplatnila postupy uvedené v čl. 
24 odst. 2 nebo 3, tak aby zajistila včasné 
a účinné provedení kampaní.

Or. fr

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem zpravodaje č. 12, kterým se vytváří nový článek 1a.  Je 
zásadní zajistit, aby propagační kampaně mohly být v případě krize provedeny v souladu se 
zvláštním postupem, který bude dostatečně jednoduchý pro to, aby zajistil účinnost těchto 
kampaní.

Pozměňovací návrh 242
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posuzuje a vybírá návrhy 
jednoduchých programů na základě výzvy 
k předkládání návrhů uvedené v čl. 8 odst. 
3 písm. a).

1. Členské státy posoudí návrhy programů 
v prvním kole a po té předloží vybrané 
návrhy Komisi. Komise po provedení 
posouzení ze strany členských států 
posuzuje a vybírá návrhy jednoduchých 
programů na základě výzvy k předkládání 
návrhů uvedené v čl. 8 odst. 3 písm. a).

Or. en



PE529.733v01-00 104/147 AM\1019268CS.doc

CS

Odůvodnění

Výběrové řízení u jednoduchých programů by neměla provádět pouze Komise, ale v prvním 
kole členské státy, neboť ty budou odpovědné za uplatňování, monitorování a kontrolu těchto 
jednoduchých programů. Stávající systém je velmi účinný a členské státy mají kromě toho 
dostatečné zkušenosti pro výběr nejlepšího programu v rámci preselekce a až pro následné 
předložení takového programu Komisi.

Pozměňovací návrh 243
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posuzuje a vybírá návrhy 
jednoduchých programů na základě výzvy 
k předkládání návrhů uvedené v čl. 8 odst. 
3 písm. a).

1. Komise posuzuje a vybírá návrhy 
jednoduchých programů na základě výzvy 
k předkládání návrhů uvedené v čl. 8 odst. 
3 písm. a) po té, co informuje členské státy 
a obdrží jejich stanovisko.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posuzuje a vybírá návrhy 
jednoduchých programů na základě výzvy 
k předkládání návrhů uvedené v čl. 8 odst. 
3 písm. a).

1. Komise posuzuje a vybírá návrhy 
jednoduchých programů na základě výzvy 
k předkládání návrhů uvedené v čl. 8 odst. 
3 písm. a) po té, co nejprve zašle seznam 
žádostí členským státům a požádá o jejich 
stanovisko.

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise posuzuje a vybírá návrhy 
jednoduchých programů na základě výzvy 
k předkládání návrhů uvedené v čl. 8 odst. 
3 písm. a).

1. Komise posuzuje a vybírá návrhy 
jednoduchých programů na základě výzvy 
k předkládání návrhů uvedené v čl. 8 odst. 
3 písm. a) po té, co nejprve zašle seznam 
žádostí členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Jako minimální požadavek pro otevřenost v tomto řízení a pro zajištění rovného zacházení by 
Komise měla členské státy konzultovat na počátku tohoto řízení, a nikoli až po provedení 
posouzení.

Pozměňovací návrh 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Členské státy mohou pokrýt do 20-
30 % nákladů. Zbytek výdajů zajišťují 
výhradně navrhující subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Práh 50 % je pro řadu menších subjektů příliš vysoký. Aby i takové subjekty měly možnost 
zúčastnit se řízení, mělo by být možné společné financování ze strany členských států. Úplné 
zrušení společného financování by omezilo počet návrhů programů předkládaných členskými 
státy.
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Pozměňovací návrh 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 60 % způsobilých 
výdajů. Členské státy mohou financovat 
do 20 % nákladů. Zbytek výdajů zajišťují 
výhradně navrhující subjekty.

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Členské státy mohou pokrýt do 
20 % nákladů. Zbytek výdajů zajišťují 
výhradně navrhující subjekty.

Or. pt

Pozměňovací návrh 249
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 

1) Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
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výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně
navrhující subjekty.

výdajů. Členské státy mohou nést do 30 % 
nákladů. Zbytek výdajů zajišťují 
navrhující subjekty.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být nadále možné dobrovolné spolufinancování ze strany členských států.

Pozměňovací návrh 250
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují do výše 
30 % členské státy a zbytek navrhující 
subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Stávající systém spolufinancování programů je velmi účinný a není důvod jej měnit. V 
některých případech je spolufinancování pro navrhující subjekty životně důležité. Bez této 
možnosti by počet předkládaných programů dramaticky poklesl.

Pozměňovací návrh 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Příspěvek členských států může 
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navrhující subjekty. činit nejvýše 30 %.

Or. pl

Pozměňovací návrh 252
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Členské státy mohou pokrýt do 
30 % nákladů. Zbytek výdajů zajišťují 
výhradně navrhující subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Členské státy mohou pokrýt do 
30 % nákladů. Zbytek výdajů zajišťují 
výhradně navrhující subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují navrhující 
subjekty nebo členské státy, které se 
rozhodnou nabídnout vnitrostátní 
spolufinancování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují navrhující 
subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Pozměňovací návrh 256
Giancarlo Scottà
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 75 % způsobilých 
výdajů.
DHP, kterou nelze příjemci vrátit a již 
příjemci skutečně a s konečnou platností 
zaplatili, se považuje za způsobilý výdaj. 
Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

Or. it

Odůvodnění

Zvýšení příspěvku Unie na 75 % je protivahou skutečnosti, že vnitrostátní spolufinancování 
na základě nařízení č. 3/2008 již nebude možné; může tak být diskriminační, pokud jde o účast 
řady způsobilých subjektů v těchto programech. Aby se zabránilo nerovnému zacházení, 
navrhuje se, aby v případě subjektů, na něž se vztahují režimy DPH, kterou nelze příjemci 
vrátit, byla tato DPH považována za způsobilý výdaj, pokud byla navrhujícími subjekty 
skutečně a s konečnou platností zaplacena.

Pozměňovací návrh 257
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 75 % způsobilých 
výdajů. 
DHP, kterou nelze příjemci vrátit a již 
přijemci skutečně a s konečnou platností 
zaplatili, se považuje za způsobilý výdaj. 
Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

Or. it
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Pozměňovací návrh 258
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 60 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

Or. it

Odůvodnění

Bude-li rozhodnuto o vyloučení spolufinancování ze strany členských států v zájmu zabránění 
státní podpory, je zapotřebí zvýšit finanční příspěvek Unie. 

Pozměňovací návrh 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 
programy nepřesahuje 60 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

Or. it

Pozměňovací návrh 260
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 1. Finanční příspěvek Unie na jednoduché 



PE529.733v01-00 112/147 AM\1019268CS.doc

CS

programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

programy nepřesahuje 50 % způsobilých 
výdajů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty. Příspěvek členských 
států na výdaje je vyloučen.

Or. nl

Pozměňovací návrh 261
George Lyon, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvky navrhujících subjektů mohou 
pocházet z odvodů či povinných 
příspěvků.

Or. en

Odůvodnění

Stávající pravidla, jež vycházejí z nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007 o 
informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu 
a ve třetích zemích, umožňují využívat pro spolufinancování propagačních opatření odvody a 
povinné příspěvky. Návrh by měl být změněn s cílem vyjasnit, že to bude umožněno i nadále.

Pozměňovací návrh 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy se mohou podílet na 
financování programů týkajících se 
jednoho státu. Finanční příspěvky 
členských států nesmí překročit 30 % 
částky způsobilých výdajů.

Or. en
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Odůvodnění

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Pozměňovací návrh 263
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

vypouští se

a) jednoduchého programu zaměřeného 
na jednu nebo více třetích zemí;

b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 264
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

vypouští se

a) jednoduchého programu zaměřeného 
na jednu nebo více třetích zemí;
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b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 80 % v případě:

Or. ro

Pozměňovací návrh 266
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 75 % v případě:

Or. pt

Pozměňovací návrh 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
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zvyšuje na 60 % v případě: zvyšuje na 70 % v případě:

Or. it

Pozměňovací návrh 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 70 % v případě:

Or. it

Pozměňovací návrh 269
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 65 % v případě:

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá ze zvýšení finančního příspěvku Unie, které je navrhováno 
v čl. 15 odst. 1.

Pozměňovací návrh 270
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

2. Procentní podíl, který nese Unie, se 
zvyšuje na 60 % v případě:

Or. pt

Pozměňovací návrh 271
George Lyon, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě jednoduchého 
programu zaměřeného na jednu či více 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě:

2. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 se 
zvyšuje na 60 % v případě informačních 
a propagačních opatření v odvětví ovoce 
a zeleniny, která jsou zaměřena na děti ve 
školních zařízeních EU.

Or. es

Odůvodnění

V zájmu poskytování pobídek pro přijímání opatření ve třetích zemích musí procentní podíl, 
který mají platit navrhující subjekty, zůstat na stávající úrovni, neboť členské státy již 
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nebudou poskytovat příspěvky.

Pozměňovací návrh 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V případě jednoduchého programu 
zaměřeného na jednu nebo více třetích 
zemí se procentní podíl uvedený v odstavci 
1 zvyšuje na 80 %;

Or. es

Odůvodnění

V zájmu poskytování pobídek pro přijímání opatření ve třetích zemích musí procentní podíl, 
který mají platit navrhující subjekty, zůstat na stávající úrovni, neboť členské státy již 
nebudou poskytovat příspěvky.

Pozměňovací návrh 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednoduchého programu zaměřeného 
na jednu nebo více třetích zemí;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento text byl začleněn do návětí odstavce. Nebyl z návrhu odstraněn.
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Pozměňovací návrh 275
George Lyon, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednoduchého programu zaměřeného 
na jednu nebo více třetích zemí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tento text byl začleněn do návětí odstavce. Nebyl z návrhu odstraněn.

Pozměňovací návrh 277
George Lyon, James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 

vypouští se
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Unie.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je zbytečné, neboť již existuje ustanovení v tomto smyslu v rámci programu 
EU „Ovoce a zelenina do škol“.

Pozměňovací návrh 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informačních a propagačních opatření v 
odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví čerstvého nebo zpracovaného 
ovoce a zeleniny a v odvětví mléka či 
mléčných výrobků, která jsou zaměřena na 
děti ve školních zařízeních Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je pokrýt režimy podpory určenými pro děti veškeré produkty, nejen ovoce a zeleninu.

Pozměňovací návrh 279
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informačních a propagačních opatření v 
odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví 
mléka a mléčných výrobků, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informačních a propagačních opatření v 
odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

b) informačních a propagačních opatření v 
odvětví mléka nebo ovoce a zeleniny, která 
jsou zaměřena na děti ve školních 
zařízeních Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informačních a propagačních opatření v 
odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví mléka, ovoce a zeleniny a 
v odvětví mléka, která jsou zaměřena na 
děti ve školních zařízeních Unie.

Or. pl

Pozměňovací návrh 282
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informačních a propagačních opatření v 
odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 

b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví mléka, ovoce a zeleniny a 
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zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

v odvětví mléka, která jsou zaměřena na 
děti ve školních zařízeních Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informačních a propagačních opatření v 
odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

b) informačních a propagačních opatření 
v odvětví ovoce, zeleniny a olivového oleje 
a v odvětví mléka, která jsou zaměřena na 
děti ve školních zařízeních Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 284
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informačních a propagačních 
opatření prováděných v nejvzdálenějších 
regionech Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 285
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informačních kampaní a opatření na 
podporu produktů ekologického 
zemědělství.

Or. ro

Pozměňovací návrh 286
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jednoduchého programu, který se 
týká:

– původních druhů rostlin a odrůd a 
produktů z nich získaných, nebo

– živočišných produktů získaných 
z původních živočišných druhů, plemen a 
populací.

Or. it

Odůvodnění

Je zapotřebí stanovit vyšší finanční příspěvek Unie na programy, jež mají pozitivní dopad na 
ochranu biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 287
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 
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může být zvýšen na 80 % u zemí, které 
jsou příjemci finanční pomoci, nebo na 
dobu nepřekračující dva roky od ukončení 
postupu vnější podpory. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 288
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Procentní podíl, který nese Unie, se 
zvýší na 75 % u informačních a
propagačních opatření týkajících se 
vysoce jakostních produktů vyrobených 
v nejvzdálenějších regionech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U programů předkládaných 
z nejvzdálenějších oblastí Unie stoupne 
podíl příspěvku ze strany Unie na 75 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud jde o programy zvláštního 
zájmu pro Unii, na něž se nevztahuje bod 
1 písm. a), vzroste míra spolufinancování 
ze strany Unie v případě mikropodniků a 
malých a středních podniků na 75 %.

Or. en

Odůvodnění

Mikropodniky zaujímají významnou část zemědělského odvětví a přednost by měla být dána 
navrhujícím subjektům, které usilují o začlenění mikropodniků, jež mají méně zdrojů na 
informační a propagační opatření.

Pozměňovací návrh 291
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je příjemcem opatření 
stanovených v rámci jednoduchého 
programu výlučně jeden nebo více malých 
či středních podniků, zvýší se v každém 
případě procentní podíl uvedený 
v odstavci 1 na 75 %. 

Or. it

Odůvodnění

Bude-li rozhodnuto o vyloučení spolufinancování ze strany členských států v zájmu zabránění 
riziku případné státní podpory, je zapotřebí zvýšit finanční příspěvek Unie. Tento podíl by měl 
být vyšší u malých a středních podniků, které nemusí mít nezbytnou finanční kapacitu, aby 
byly schopny pokrýt náklady programu.

Pozměňovací návrh 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě krize může finanční 
příspěvek Unie stoupnout na 100 %.

Or. en

Odůvodnění

Možnost 100% financování opatření ze strany Společenství pro případ krize by měla být 
zachována.

Pozměňovací návrh 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě neexistence programů, jež 
mají být provedeny na vnitřním trhu, 
pokud jde o jednu či více informačních 
činností uvedených v čl. 5 odst. 4 písm. a), 
b) a c), může každý ze zainteresovaných 
členských států vytvořit program a jeho 
charakteristiky na základě pracovního 
programu uvedeného v čl. 8 odst. 3 a 
zvolit formou veřejné výzvy k předkládání 
návrhů orgán odpovědný za provádění 
programu, jehož činnost bude financovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 
se zvyšuje na 75 % v případě 
jednoduchého programu zaměřeného na 
jednu či více třetích zemí;

Or. en

Odůvodnění

Výše navrhovaná Komisí neposkytuje dostatečné pobídky k výraznějšímu nárůstu počtu 
programů zaměřených na třetí země. Vzhledem k neexistenci financování ze strany členských 
států je důležité, aby těmto subjektům byly poskytnuty pobídky.

Pozměňovací návrh 295
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. DHP, kterou nelze příjemci vrátit a již 
příjemci skutečně a s konečnou platností 
zaplatili, se považuje za výdaj, který je 
způsobilí pro financování Unie.

Or. it

Odůvodnění

Podobné ustanovení bylo přijato také v rámci nových předpisů v oblasti politiky soudržnosti 
pro období 2014-2020.

Pozměňovací návrh 296
James Nicholson

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Procentní podíl uvedený v odstavci 1 
se zvyšuje na 60 % v případě 
informačních a propagačních opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny, která jsou 
zaměřena na děti ve školních zařízeních 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Členský stát 
může pokrýt až 20-30 % celkových 
nákladů. Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Práh 50 % je pro řadu menších subjektů příliš vysoký. Aby i takové subjekty měly možnost 
zúčastnit se řízení, mělo by být možné společné financování ze strany členských států. Úplné 
zrušení společného financování by omezilo počet návrhů programů předkládaných členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 298
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Článek 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Členské státy 
mohou nést do 30 % celkových nákladů. 
Zbytek výdajů zajišťují navrhující 
subjekty.

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být nadále možné dobrovolné spolufinancování ze strany členských států.

Pozměňovací návrh 299
Hynek Fajmon

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují do výše 30 % členské státy a 
zbytek navrhující subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Stávající systém spolufinancování programů je velmi účinný a není důvod jej měnit. V 
některých případech je spolufinancování pro navrhující subjekty životně důležité. Bez této 
možnosti by počet předkládaných programů dramaticky poklesl.

Pozměňovací návrh 300
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Členské státy 
mohou pokrýt do 20 % nákladů. Zbytek 
výdajů zajišťují výhradně navrhující 
subjekty.

Or. pt

Pozměňovací návrh 301
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 80 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují navrhující subjekty nebo členské
státy, které se rozhodnou nabídnout 
vnitrostátní spolufinancování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 302
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 75 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. DHP, kterou 
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zajišťují výhradně navrhující subjekty. nelze příjemci vrátit a již příjemci 
skutečně a s konečnou platností zaplatili, 
se považuje za způsobilý výdaj. Zbytek 
výdajů zajišťují výhradně navrhující 
subjekty.

Or. it

Odůvodnění

Zvýšení příspěvku Unie na 75 % je protivahou skutečnosti, že vnitrostátní spolufinancování 
na základě nařízení č. 3/2008 již nebude možné; může tak být diskriminační, pokud jde o účast 
řady způsobilých subjektů v těchto programech. Aby se zabránilo nerovnému zacházení, 
navrhuje se, aby v případě subjektů, na něž se vztahují režimy DPH, kterou nelze příjemci 
vrátit, byla tato DPH zahrnuta do způsobilých výdajů, pokud byla navrhujícími subjekty 
skutečně a s konečnou platností zaplacena.

Pozměňovací návrh 303
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 75 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. DHP, kterou 
nelze příjemci vrátit a již příjemci 
skutečně a s konečnou platností zaplatili, 
se považuje za způsobilý výdaj. Zbytek 
výdajů zajišťují výhradně navrhující 
subjekty.

Or. it

Pozměňovací návrh 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nařízení
Článek 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 70 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé, včetně 
programů týkajících se více členských 
států, které jsou zaměřeny na třetí země. 
Zbytek výdajů zajišťují výhradně 
navrhující subjekty.

Or. it

Pozměňovací návrh 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 70 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Or. it

Pozměňovací návrh 306
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 65 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.
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Or. it

Pozměňovací návrh 307
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů na 
vnitřním trhu a 75 % ve třetích zemích, 
jež jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Or. en

Odůvodnění

U programů ve třetích zemích by měla existovat zvláštní motivace pro předkládání programů 
ze strany organizací z několika členských států, neboť jejich vytvoření je samozřejmě 
složitější. Jelikož zároveň vnitrostátní příspěvky na programy nebudou poskytovány, mohl by 
nový systém představovat značný nárůst (až o 15 %) procentního podílu spolufinancování pro 
navrhující subjekty.

Pozměňovací návrh 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují navrhující subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 309
Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty. 
Příspěvek členských států na výdaje je 
vyloučen.

Or. nl

Pozměňovací návrh 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé. Zbytek výdajů 
zajišťují výhradně navrhující subjekty.

Maximální výše spolufinancování je 
stanovena na 60 % celkových nákladů, jež 
jsou pro programy týkající se více 
členských států způsobilé.

Or. pl

Pozměňovací návrh 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě krize může podíl finančních 
příspěvků Unie stoupnout až na 100 % 
nákladů.
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Or. en

Odůvodnění

Možnost 100% financování opatření ze strany Společenství pro případ krize by měla být 
zachována.

Pozměňovací návrh 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě programů týkajících se více 
členských států, jež jsou zaměřeny na 
jednu či více třetích zemí, se procentní 
podíl uvedený v předchozím odstavci se 
zvýší na 80 %.

Or. es

Odůvodnění

Cílem není zvýšit finanční příspěvek, který navrhující subjekty v současné době poskytují.

Pozměňovací návrh 313
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou příjemcem opatření 
stanovených v rámci programu, který se 
týká více členských států, výlučně malé či 
střední podniky, zvýší se v každém případě 
procentní podíl uvedený v odstavci 1 na 
75 %. 

Or. it
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Odůvodnění

Bude-li rozhodnuto o vyloučení spolufinancování ze strany členských států v zájmu zabránění 
riziku případné státní podpory, je zapotřebí zvýšit finanční příspěvek Unie.  Tento podíl by 
měl být vyšší u malých a středních podniků, které nemusí mít nezbytnou finanční kapacitu, aby 
byly schopny pokrýt náklady programu.

Pozměňovací návrh 314
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Procentní podíl spolufinancování, který 
nese Unie, se zvýší na 75 % u programů 
informačních a propagačních opatření 
týkajících se vysoce jakostních produktů 
vyrobených v nejvzdálenějších regionech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U programů předkládaných 
z nejvzdálenějších oblastí Unie stoupne 
podíl příspěvku ze strany Unie na 75 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy se mohou podílet na 
financování programů týkajících se více 
členských států. Finanční příspěvky 
členských států nesmí překročit 30 % 
částky způsobilých výdajů.

Or. en

Odůvodnění

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Pozměňovací návrh 317
Francesca Barracciu

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

DHP, kterou nelze příjemci vrátit a již 
příjemci skutečně a s konečnou platností 
zaplatili, se považuje za výdaj, který je 
způsobilí pro financování Unie.

Or. it

Odůvodnění

Podobné ustanovení bylo přijato také v rámci nových předpisů v oblasti politiky soudržnosti 
pro období 2014-2020.
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Pozměňovací návrh 318
James Nicholson

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a

Pokud jde o programy zvláštního zájmu 
pro Unii, na něž se nevztahují odstavce 1a 
a 1b, vzroste míra spolufinancování ze 
strany Unie v případě mikropodniků a 
malých a středních podniků na 80 %.

Or. en

Odůvodnění

Mikropodniky zaujímají významnou část zemědělského odvětví a přednost by měla být dána 
navrhujícím subjektům, které usilují o začlenění mikropodniků, jež mají méně zdrojů na
informační a propagační opatření.

Pozměňovací návrh 319
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní podmínky, za nichž každý z 
navrhujících subjektů uvedený v článku 7 
může předložit program, zejména s cílem 
zaručit reprezentativnost a významný 
dosah programu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust
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Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní podmínky, za nichž každý z 
navrhujících subjektů uvedený v článku 7 
může předložit program, zejména s cílem 
zaručit reprezentativnost a významný 
dosah programu;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 321
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podmínky výběrového řízení 
prováděcích subjektů uvedených v článku 
13;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvláštní podmínky způsobilosti pro 
jednoduché programy, náklady na 
informační a propagační opatření a v 
případě potřeby správní a personální 
náklady.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 323
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podmínky zajišťující, že přednost je 
v případě programů týkajících se 
obchodních značek, dána v souladu 
s článkem 4 značkám vlastněným malými 
a středními podniky;

Or. it

Odůvodnění

Je potřeba znovu připomenout zásadu, kterou v souvislosti se společnou zemědělskou 
politikou široce uplatňuje sama Komise, totiž podporu mikropodniků a malých a středních 
podniků.

Pozměňovací návrh 324
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Čl. 21 písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) podmínky zajišťující, že přednost je 
v případě programů týkajících se 
zpracovaných produktů podle čl. 5 písm. 
b) dána projektům, jež podporují výrobky 
vyrobené ze zemědělských surovin 
pocházejících ze zemí navrhujících 
subjektů.

Or. it

Odůvodnění

V souladu se zásadou vyjádřenou v bodu odůvodnění 2 a v článku 8 návrhu, že „Informační a 
propagační opatření přispívají k posílení konkurenceschopnosti evropského zemědělství“, by 
bylo vhodné dát přednost zpracovaným produktům vyrobeným ze surovin pocházejících z EU.
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Pozměňovací návrh 325
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zvláštní podmínky, za nichž každý z 
navrhujících subjektů uvedený v článku 7 
může předložit program, zejména s cílem 
zaručit reprezentativnost a významný 
dosah programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) podmínky výběrového řízení 
prováděcích subjektů uvedených v článku 
13;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) zvláštní podmínky způsobilosti pro 
programy, náklady na informační a 
propagační opatření a v případě potřeby 
správní a personální náklady.
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Or. en

Pozměňovací návrh 328
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v tomto nařízení je 
Komisi svěřena od vstupu tohoto nařízení v 
platnost na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v tomto nařízení je 
Komisi svěřena od vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. pt

Pozměňovací návrh 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci provádění tohoto nařízení může
Komise vést konzultace s poradní skupinou 
pro „propagaci zemědělských produktů“ 

V rámci provádění tohoto nařízení vede
Komise konzultace s poradní skupinou pro 
„propagaci zemědělských produktů“ 
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zřízenou rozhodnutím Komise 
2004/391/ES27.

zřízenou rozhodnutím Komise 
2004/391/ES27.

__________________ __________________
27 Rozhodnutí Komise 2004/391/ES ze dne 
23. dubna 2004 o poradních skupinách 
zabývajících se záležitostmi v oblasti 
společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 
120, 24.4.2004, s. 50).

27 Rozhodnutí Komise 2004/391/ES ze dne 
23. dubna 2004 o poradních skupinách 
zabývajících se záležitostmi v oblasti 
společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 
120, 24.4.2004, s. 50).

Or. pl

Odůvodnění

Poradní skupina by měla hrát klíčovou úlohu v procesu rozvoje pracovního programu. 
Obchodní organizace by měly mít při formulování tohoto strategického dokumentu své slovo.

Pozměňovací návrh 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradní skupina pro propagaci by měla 
být zapojena do práce na pracovním 
programu uvedeném v článku 8.

Or. pl

Odůvodnění

Poradní skupina by měla hrát klíčovou úlohu v procesu rozvoje pracovního programu. 
Obchodní organizace by měly mít při formulování tohoto strategického dokumentu své slovo.

Pozměňovací návrh 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. – -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- 1. Komise do 31. prosince [2017] 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
průběžnou zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení včetně míry využití v jednotlivých 
členských státech, případně spolu s 
vhodnými návrhy. Komise na žádost 
Evropského parlamentu předloží 
průběžnou zprávu příslušnému výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince [2020] předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení případně spolu 
s vhodnými návrhy.

Komise do 31. prosince [2020] předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení případně spolu 
s vhodnými návrhy. Komise na žádost 
Evropského parlamentu předloží 
průběžnou zprávu příslušnému výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince [2020] předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení případně spolu 
s vhodnými návrhy.

Komise do 31. prosince [2020] předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení – a to i v 
nejvzdálenějších regionech – případně 
spolu s vhodnými návrhy. Dále bude 
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nejpozději do 31. prosince 2017 
předložena průběžná zpráva, a to ve stejné 
formě jako výše uvedená zpráva. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 335
Giancarlo Scottà

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se

[…]

Or. it

Pozměňovací návrh 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se

[…]

Or. it

Pozměňovací návrh 337
Eric Andrieu

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze VII části II se bod 1 písm. c) 
nahrazuje tímto:
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c) vykazuje celkový obsah alkoholu 
nejvýše 15 % objemových. Odchylně však:

– horní mez pro celkový obsah alkoholu 
může dosáhnout 20 % objemových u vín z 
některých vinařských oblastí v Unii 
vyrobených bez jakéhokoli obohacení, jež 
určí Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci podle čl. 59 odst. 1;

– horní mez pro celkový obsah alkoholu 
může dosáhnout více než 15 % 
objemových u vín s chráněným označením 
původu vyrobených bez jakéhokoli 
obohacení prostřednictvím přídavku 
sacharózy, moštového koncentrátu nebo 
rektifikovaného moštového koncentrátu;

Or. fr

Odůvodnění

Konkretizace metod obohacování, které nelze povolit u vín, jež vykazují celkový obsah 
alkoholu větší než 15 %. V takovém případě mohou být použity subtraktivní metody 
obohacování (částečná koncentrace prostřednictvím chlazení, reverzní osmóza), které nemění 
zcela vlastnosti vína na základě přidání exogenních obohacených produktů.

Pozměňovací návrh 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 146 nařízení 
[Evropského parlamentu a Rady* (EU) ze 
dne ..., kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
(nařízení „o jednotné společné organizaci 
trhů“) (COM(2011) 626)] a článku 3 
nařízení Rady (ES) č. 1184/200628, jakož i 
podle čl. 42 prvního pododstavce Smlouvy 
se články 107, 108 a 109 Smlouvy 
nepoužijí na platby hrazené členskými 
státy při použití tohoto nařízení a v souladu 
s jeho ustanoveními, ani na finanční 

Odchylně od článku 146 nařízení 
[Evropského parlamentu a Rady* (EU) ze 
dne ..., kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
(nařízení „o jednotné společné organizaci 
trhů“) (COM(2011) 626)] a článku 3 
nařízení Rady (ES) č. 1184/2006[1], jakož 
i podle čl. 42 prvního pododstavce 
Smlouvy se články 107, 108 a 109 
Smlouvy nepoužijí na platby hrazené 
členskými státy při použití tohoto nařízení 
a na podíl na financování a v souladu s 
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příspěvky pocházející z odvodů či 
povinných příspěvků členských států v 
případě programů, jež mohou využívat
podpory Unie na základě čl. 42 druhého 
pododstavce Smlouvy a které Komise 
vybrala v souladu s tímto nařízením.

jeho ustanoveními, ani na finanční 
příspěvky pocházející z odvodů či 
povinných příspěvků členských států v 
případě programů, jež mohou využívat 
podpory Unie na základě čl. 42 druhého 
pododstavce Smlouvy a které Komise 
vybrala v souladu s tímto nařízením.

__________________ __________________
28 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 
24. července 2006 o použití určitých 
pravidel hospodářské soutěže na produkci 
zemědělských produktů a obchod s nimi 
(Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 7).

28 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 
24. července 2006 o použití určitých 
pravidel hospodářské soutěže na produkci 
zemědělských produktů a obchod s nimi 
(Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 7).

Or. en

Odůvodnění

Zajištění souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 15 a 18.

Pozměňovací návrh 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 146 nařízení 
[Evropského parlamentu a Rady* (EU) ze 
dne ..., kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
(nařízení „o jednotné společné organizaci 
trhů“) (COM(2011) 626)] a článku 3 
nařízení Rady (ES) č. 1184/200628, jakož i 
podle čl. 42 prvního pododstavce Smlouvy 
se články 107, 108 a 109 Smlouvy 
nepoužijí na platby hrazené členskými 
státy při použití tohoto nařízení a v souladu 
s jeho ustanoveními, ani na finanční 
příspěvky pocházející z odvodů či 
povinných příspěvků členských států v 
případě programů, jež mohou využívat 
podpory Unie na základě čl. 42 druhého 

Odchylně od článku 146 nařízení 
[Evropského parlamentu a Rady* (EU) ze 
dne ..., kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
(nařízení „o jednotné společné organizaci 
trhů“) (COM(2011) 626)] a článku 3 
nařízení Rady (ES) č. 1184/200628, jakož i 
podle čl. 42 prvního pododstavce Smlouvy 
se články 107, 108 a 109 Smlouvy 
nepoužijí na platby – včetně příspěvků na 
spolufinancování – hrazené členskými 
státy při použití tohoto nařízení a v souladu 
s jeho ustanoveními, ani na finanční 
příspěvky pocházející z odvodů či 
povinných příspěvků členských států v 
případě programů, jež mohou využívat 
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pododstavce Smlouvy a které Komise 
vybrala v souladu s tímto nařízením.

podpory Unie na základě čl. 42 druhého 
pododstavce Smlouvy a které Komise 
vybrala v souladu s tímto nařízením.

__________________ __________________
28 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 
24. července 2006 o použití určitých 
pravidel hospodářské soutěže na produkci 
zemědělských produktů a obchod s nimi 
(Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 7).

28 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 
24. července 2006 o použití určitých 
pravidel hospodářské soutěže na produkci 
zemědělských produktů a obchod s nimi 
(Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 7).

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy by si měly ponechat možnost programy spolufinancovat.

Pozměňovací návrh 340
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je v souladu s článkem 23
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci, aby zajistila přechod od 
ustanovení nařízení (ES) č. 3/2008 k 
ustanovením tohoto nařízení.

Komise přijme v souladu s článkem 24
prováděcí akty, aby zajistila přechod od 
ustanovení nařízení (ES) č. 3/2008 k 
ustanovením tohoto nařízení.

Or. en


