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Pozměňovací návrh 31
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise by měla mít pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle článku
290 Smlouvy za účelem doplnění nebo 
změny některých prvků tohoto nařízení, 
které nejsou podstatné. Měly by být 
vymezeny prvky, u nichž může být 
uvedená pravomoc vykonávána, a rovněž 
podmínky, za jakých má k jejímu 
přenesení dojít.

(4) Aby mohlo být zajištěno řádné 
fungování tohoto nařízení, měla by být 
Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie svěřena 
pravomoc přijímat akty, pokud jde 
o doplnění nebo změnu některých prvků 
tohoto nařízení, které nejsou podstatné. Je 
zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a 
nezapomínala ani na místní a regionální 
úřady, ostrovní, málo obydlené, horské a 
vzdálené regiony a tím zamezila dalšímu 
zhoršování situace, kterému již tyto 
regiony čelí v důsledku aktuální krize. Při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
Evropskému parlamentu a Radě 
současně, včas a vhodným způsobem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 32
Christa Klaß

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) vína, část XII přílohy I; vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Za účelem zlepšení a stabilizace fungování společného trhu s vínem, včetně vinných hroznů, 
moštů a vín, z nichž jsou získány, by se změny společné organizace trhů měly provádět pouze 
prostřednictvím základního aktu. 

Pozměňovací návrh 33
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 12 - odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zahajuje pro hovězí a telecí maso Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů bez 
zapojení výboru podle čl. 323 odst. 1, pokud 
je průměrná tržní cena hovězího a telecího 
masa v některém členském státě nebo 
některém regionu členského státu, zjištěná 
na základě klasifikační stupnice Unie pro 
jatečně upravená těla podle čl. 34 odst. 1, 
během reprezentativního období nižší než 1 
560 EUR za tunu.

c) zahajuje pro hovězí a telecí maso 
Komisí prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých bez uplatnění čl. 323 odst. 1a, 
pokud je průměrná tržní cena hovězího a 
telecího masa v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla podle čl. 34 
odst. 1, během reprezentativního období 
nižší než 1 560 EUR za tunu, se zvláštním 
ohledem na principy teritoriální
soudržnosti, aby byly vzaty v potaz dopady 
na regionální trhy, jejichž ekonomika 
z velké části závisí na tomto typu 
produktu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 70a (nový) – v pododdílu III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70 a
Metoda pro výpočet dávky

Mléko nebo mléčné výrobky uváděné na 
trh ve smyslu čl. 5 písm. h) nařízení (ES) 



AM\871548CS.doc 5/71 PE467.307v01-00

CS

č. 1788/2003 se vezmou v úvahu pro 
výpočet dávky v okamžiku, kdy opustí 
hospodářství na území členského státu, 
nebo se použijí v hospodářství pro 
obchodní účely. Pokud mléko nebo 
mléčné výrobky opustí hospodářství za 
účelem neškodného odstranění při plnění 
hygienických opatření na základě 
rozhodnutí odpovědného orgánu 
členského státu, nepovažují se dotyčná 
množství za dodávky nebo přímý prodej. 
Mléko, které opustí hospodářství kvůli 
ošetření nebo zpracování, se považuje za 
dodávku.

Or. cs

Odůvodnění

Protože se jedná o důležitý prvek, musí být článek 6 prováděcího nařízení č. 595/2004 zahrnut do 
základního aktu a nikoli do aktu sekundárního práva. 

Pozměňovací návrh 35
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnost odběratele podléhá předchozímu 
schválení členským státem v souladu s 
kritérii stanovenými Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 80 odst. 1 písm. f).

1. Činnost odběratele podléhá předchozímu 
schválení členským státem.

2. Aniž jsou dotčena přísnější pravidla 
stanovená dotyčným členským státem, 
mohou být odběratelé schváleni, pouze
a) doloží-li statut obchodníka podle 
vnitrostátních právních předpisů;
b) mají-li v dotyčném členském státě, kde 
může příslušný orgán nahlédnout do 
skladových výkazů, registrů a dalších 
dokladů uvedených v čl. 24 odst. 2 
nařízení (ES) č. 595/20041, provozovnu;
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c) zaváží-li se, že povedou a budou 
aktualizovat skladové výkazy, registry a 
další doklady uvedené v čl. 24 odst. 2 
nařízení (ES) č. 595/2004;
d) zaváží-li se, že alespoň jednou za rok 
předají příslušnému orgánu dotyčného 
členského státu výkazy a prohlášení 
uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 
595/2004.
3. Aniž jsou dotčeny sankce stanovené 
dotyčným členským státem, schválení se 
odejme, nejsou-li již plněny podmínky 
stanovené v odst. 2 písm. a) a b).
____________
1 Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 
30. března 2004, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
1788/2003, kterým se stanoví dávka v 
odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. 
věst. L 94 ze dne 31.3.2004, s. 22).

Or. cs

Odůvodnění

Protože se jedná o důležitý prvek, musí být článek 23 prováděcího nařízení týkající se povinností 
producentů zahrnut do základního aktu a nikoli do aktu v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 36
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 75 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 75 a
Povinnosti producentů

Producent se musí přesvědčit o tom, že 
odběratel, jemuž dodává, je schválen. 
Členské státy mohou stanovit sankce 
v případě dodávek neschváleným 
odběratelům.
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Or. cs

Odůvodnění

Protože se jedná o důležitý prvek, musí být čl. 24 odst. 1 prováděcího nařízení týkající se povinností 
producentů zahrnut do základního aktu a nikoli do aktu v přenesené pravomoci.  

Pozměňovací návrh 37
Peter Jahr

Návrh nařízení
Článek 96

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 96 vypouští se
Přenesené pravomoci

1. Aby se zabránilo zvýšení produkčního 
potenciálu, může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci:
a) stanovit seznam situací, ve kterých 
klučení nezakládá práva na opětovnou 
výsadbu;
b) přijmout pravidla týkající se převodů 
práv na výsadbu mezi rezervami;
c) zakázat uvádění vína nebo výrobků z 
révy určených pro spotřebu v rodině 
vinaře na trh.
2. Aby se zajistilo rovné zacházení s 
producenty, kteří klučí, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla k zajištění 
účinnosti klučení v případech, kdy jsou 
udělena práva na opětovnou výsadbu.
3. S cílem ochránit fondy Unie a identitu, 
původ a jakost vína z Unie, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci:
a) stanovit zřízení databanky analytických 
údajů o izotopech, která napomůže 
zjišťování podvodů a která bude 
vytvořena na základě vzorků 
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shromážděných členskými státy, a 
pravidla pro vlastní databanky členských 
států;
b) přijmout pravidla o kontrolních 
subjektech a vzájemné pomoci mezi nimi;
c) přijmout pravidla o společném využití 
zjištění členských států;
d) přijmout pravidla pro uvalení sankcí v 
případě výjimečných okolností.

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 96 odst. 1 písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zakázat uvádění vína nebo výrobků z 
révy určených pro spotřebu v rodině vinaře 
na trh.

c) přijmout ustanovení týkající se vína 
nebo výrobků z révy určených pro spotřebu 
v rodině vinaře.

Or. cs

Odůvodnění

Tak, jak je koncipován, by článek neumožňoval produkci vína pro spotřebu v rodině vinaře, 
což současné předpisy Společenství povolují.

Pozměňovací návrh 39
Peter Jahr

Návrh nařízení
Článek 97

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout veškerá nezbytná opatření
související s tímto pododdílem, včetně 
pravidel pro:

Komise vydá k tomuto pododdílu 
prováděcí opatření, která budou 
obsahovat:

a) udělování práv na novou výsadbu, 
včetně závazků týkajících se 
zaznamenávání a sdělování;

a) ustanovení, která zabrání tomu, aby 
uplatňování tohoto pododdílu bylo 
spojeno s nadměrným administrativním 
zatížením;

b) převod práv na opětovnou výsadbu, 
včetně koeficientu krácení;

b) ustanovení týkající se souběžné 
existence vinic ve smyslu článku 91 odst. 
2;

c) záznamy vedené členskými státy a 
oznámení Komisi, včetně možné volby 
systému rezerv;

c) ustanovení týkající se používání 
koeficientu krácení podle článku 93 
odst. 5.

d) udělování práv na výsadbu z rezervy;
e) kontroly prováděné členskými státy a 
hlášení informací o těchto kontrolách 
Komisi;
f) sdělení členských států o úmyslu použít 
čl. 89 odst. 5 na jejich území.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 101 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření týkající se stanovení výše
podpory přijme Rada v souladu s čl. 43 
odst. 3 Smlouvy.

2. Výši podpory uvedenou v odstavci 1 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu 
s čl. 321 odst. 1a s ohledem na referenční 
cenu sušeného odstředěného mléka 
stanovenou v čl. 8. odst. 1 písm. e) bodě ii) 
a na vývoj situace na trhu, co se týče 
odstředěného mléka a sušeného 
odstředěného mléka. Měla by být brána v 
potaz opatření na podporu zemědělských 
produktů odlehlých regionů, které berou v 
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úvahu změny, které toto nařízení 
navrhuje.

Or. pt

Pozměňovací návrh 41
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 108a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 108 a (nový)
Produkty způsobilé pro podporu

1. Členské státy mohou vyplácet podporu 
na způsobilé produkty, které jsou na 
seznamu v příloze I nařízení Komise (ES) 
č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud 
jde o podporu Společenství pro 
poskytování mléka a některých mléčných 
výrobků žákům ve školách1. Mohou použít 
přísnější normy v souladu s požadavky na 
způsobilé produkty stanovené v příloze I 
nařízení Komise (ES) č. 657/2008. 
2. Ve francouzských zámořských 
departementech může být čokoládové 
nebo jinak ochucené mléko, uvedené v 
příloze I nařízení (ES) č. 657/2008, 
rekonstituovaným mlékem.
3. Členské státy mohou povolit přídavek 
nejvýše 5 mg fluoru na kilogram produktů 
kategorie I. 
4. Podpora se poskytuje na produkty, 
které jsou na seznamu v příloze I nařízení 
(ES) č. 657/2008, pouze pokud splňují 
požadavky stanovené nařízením (ES) č. 
852/2004 a nařízením (ES) č. 853/2004, a 
zvláště požadavky týkající se přípravy ve 
schváleném zařízení a požadavky 
identifikačního označení stanovené v 
oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 
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853/2004. 
________________
1Úř. věst. L 183, 11.07.08, s.17.

Or. cs

Odůvodnění

Jelikož se jedná o prvek pro podporu zásadní, musí být produkty způsobilé pro podporu na dodávky 
mléčných výrobků žákům uvedeny v základním aktu. (převzato z článku 3 a z přílohy I prováděcího 
nařízení 657/2008).

Pozměňovací návrh 42
Michel Dantin

Návrh nařízení
Bod 108b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 108 b
Podmínky pro poskytování podpory

1. Příjemci podpory jsou žáci, kteří 
pravidelně navštěvují školy náležející do 
jedné z těchto kategorií: mateřské 
školy/jiná předškolní zařízení, základní a 
střední školy spravované nebo uznávané 
příslušným orgánem členského státu. 
Příjemci pobírají podporu pouze pro dny 
školní výuky. Zřizovatelé nebo školy 
oznámí celkový počet dní školní výuky bez 
prázdnin příslušnému orgánu členského 
státu a případně žadateli. 
Žáci nepobírají podporu během pobytu v 
prázdninových táborech.
2. O podporu může žádat: 
a) škola;
b) zřizovatel, který žádá o podporu pro 
produkty distribuované žákům v rámci své 
působnosti; 
c) dodavatel produktů, jestliže tak stanoví 
členský stát; 
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d) organizace, která žádá o podporu 
jménem jedné nebo více škol nebo 
zřizovatelů a která byla za tímto účelem 
založena, jestliže tak stanoví členský stát. 
3. Žadatele o podporu musí za tímto 
účelem schválit příslušný orgán členského 
státu, na jehož území se nachází škola, do 
které se produkty dodávají.

Or. cs

Odůvodnění

Jelikož se jedná o prvek pro podporu zásadní, musí být podmínky pro poskytování podpory na 
dodávky mléčných výrobků žákům uvedeny v základním aktu (převzato z článku 2, čl. 5 odst. 3, 
čl. 6 odst. 2 a článku 7 nařízení (ES) č. 657/2008).

Pozměňovací návrh 43
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zohlednil vývoj forem 
konzumace mléčných výrobků a inovace a 
vývoj na trhu s mléčnými výrobky, Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci určí výrobky uvedené v čl. 108 
odst. 1.

vypouští se

Or. cs

Odůvodnění

Jelikož se jedná o prvek pro podporu zásadní, musí být produkty způsobilé pro podporu na dodávky 
mléčných výrobků žákům uvedeny v základním aktu.
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Pozměňovací návrh 44
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 109 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se zajistila způsobilost vhodných 
příjemců a žadatelů pro podporu uvedenou 
v čl. 108 odst. 1, Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijme 
podmínky pro poskytování podpory. 

2. Aby se zajistila způsobilost vhodných 
příjemců a žadatelů pro podporu uvedenou 
v čl. 108 odst. 1, Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijme 
podmínky pro poskytování podpory. 

Aby se zajistilo, že žadatelé dodrží své 
závazky, přijme Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci opatření k 
předcházení podvodům a nesrovnalostem, 
včetně:

Aby se zajistilo, že žadatelé dodrží své 
závazky, přijme Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci složení jistoty, 
která zajistí splnění v případě, že je 
vyplacena záloha na podporu.

a) pozastavení práva účastnit se režimu 
podpory;
b) složení jistoty, která zajistí splnění v 
případě, že je vyplacena záloha na 
podporu, a 
c) uplatnění sankcí s cílem odradit od 
podvodného jednání.

Or. cs

Odůvodnění

Z důvodů právní jednoznačnosti by měly být pravomoci realizace svěřené Komisi týkající se 
sankcí seskupeny do horizontálních článků. Zásada týkající se sankcí musí být přijata 
prostřednictvím článku ad hoc a série horizontálních článků je v souladu s touto zásadou.

Pozměňovací návrh 45
Peter Jahr

Návrh nařízení
Článek 111

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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1. Unie poskytne finanční příspěvek na 
platbu organizacím producentů v odvětví 
chmele uznaným podle článku 209 
určenou k financování cílů uvedených v 
daném článku.

1. Unie poskytne finanční příspěvek na 
platbu organizacím producentů v odvětví 
chmele uznaným podle článku 209, která 
je účelově vázaná na financování cílů 
uvedených v daném článku a jejíž roční 
výše je v případě Německa 
2 777 000 EUR.

2. Financování platby organizacím 
producentů stanovené v odstavci 1 je ze 
strany Unie v případě Německa ve výši 2 
277 000 EUR ročně.

2. Na každou organizaci producentů 
připadá poměrná částka, která se vypočítá 
na základě rozlohy způsobilých ploch 
chmelnic jejích členů. Pro získání 
podpory jsou v Německu způsobilé plochy 
určené k pěstování chmele, které jsou ke 
dni podání žádosti osázeny v rovnoměrné 
hustotě nejméně 1500 rostlin na hektar v 
případě dvojitého zavěšování/drátkování 
nebo nejméně 2000 rostlin na hektar v 
případě jednoduchého 
zavěšování/drátkování.
3. Před poskytnutím platby provede 
příslušný vnitrostátní orgán 
administrativní kontroly všech žádostí o 
podporu, jejichž součástí jsou i křížové 
kontroly způsobilých ploch, pro které byla 
podána žádost, mimo jiné s údaji 
integrovaného administrativního a 
kontrolního systému v souladu s cíli 
uvedenými v hlavě II kapitole 4 nařízení 
(ES) č. 73/2009.
4. Mimoto se také u každé organizace 
producentů vykonávají kontroly na místě, 
které pokryjí alespoň 5 % podpory, která 
se má vyplatit. Není-li tím ohrožen účel 
kontroly na místě, může být kontrola 
předem oznámena.
5. V případě neoprávněné platby se 
obdobně použije článek 80 nařízení 
Komise (ES) č. 1122/2009. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 46
Peter Jahr

Návrh nařízení
Článek 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zajistilo, že podpora financuje cíle 
uvedené v článku 209, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro:

Aby se zajistilo, že podpora financuje cíle 
uvedené v článku 209, může Komise 
v souvislosti s tímto pododdílem
prostřednictvím prováděcích aktů přijmout 
potřebná opatření pro:

a) žádosti o podporu, včetně pravidel 
týkajících se lhůt a průvodních dokladů;

a) vyplácení podpory;

b) nárok na podporu, včetně pravidel o 
způsobilých plochách pro chmel a výpočtu 
částek vyplacených každé organizaci 
producentů;

b) postup podávání žádostí o podporu, 
včetně pravidel týkajících se lhůt a 
průvodních dokladů;

c) sankce uvalené v případě neoprávněně 
vyplacených částek.

c) provádění kontrol.

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 118

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přenesené pravomoci Financování plánů uznání
Pro zajištění účinného a cíleného 
využívání podpory pro seskupení 
producentů v odvětví ovoce a zeleniny 
přijme Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci pravidla pro: 

1. Míry podpory uvedené v čl. 117 odst. 3 
se snižují na polovinu u části produkce 
uváděné na trh přesahující 1 000 000 
EUR.

a) financování plánů uznání seskupení 
producentů;

2. Pro podporu uvedenou v čl. 117 odst. 1 
písm. a) se stanoví pro každé seskupení 



PE467.307v01-00 16/71 AM\871548CS.doc

CS

producentů roční strop ve výši 100 000 
EUR.

b) prahy a stropy pro podporu a míru 
spolufinancování podpory Unií;
c) základ pro výpočet podpory, včetně 
hodnoty produkce seskupení producentů 
uvedené na trh;

3. Pokud doba realizace není celý 
kalendářní rok, sníží se proporcionálně 
stropy uvedené v odstavci 2.

d) způsobilost seskupení producentů; 4. Podpora uvedená v čl. 117 odst. 1 je 
vyplácena:

e) hlavní činnosti seskupení producentů; a) v ročních nebo půlročních splátkách na 
konci každého ročního nebo půlročního 
období provádění plánu uznání nebo

f) obsah, předkládání a schvalování plánů 
uznání; 

b) ve splátkách pokrývajících část ročního 
období, jestliže je plán zahájen během 
ročního období nebo jestliže k uznání 
dojde před koncem ročního období. 

g) podmínky, za kterých mohou seskupení 
producentů požádat o změny plánů 
uznání;

Pokud to vyžadují kontroly, členské státy 
mohou k výpočtu splátek použít jako 
základ produkci uvedenou na trh 
odpovídající jinému období nežli období, 
za něž je splátka vyplácena. Rozdíl mezi 
obdobími musí být kratší než délka 
skutečného daného období. 

h) podporu na investice; 5. Směnným kurzem platným pro částky 
uvedené v odstavcích 1 a 2 je směnný kurz 
naposledy zveřejněný Evropskou centrální 
bankou před prvním dnem období, za něž 
se předmětná podpora poskytuje.

i) sloučení seskupení producentů a 
pokračování podpory. 

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, stejně 
jako způsobilost seskupení producentů jsou pro podporu zásadními prvky, a proto musí být obsaženy v 
základním aktu (zde ustanovení čl. 118 písm.a)). Na ostatní složky týkající se přímého řízení seskupení 
producentů se vztahuje jednotné uplatňování práva, tedy prováděcí akty.
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Pozměňovací návrh 48
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 118a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118 a
Finanční účast Unie

1. Účast Unie na financování podpory 
podle čl. 117 odst. 1 písm. a) činí: 
a) 75 % v oblastech způsobilých v souladu 
s cílem „konvergence“ a
b) 50 % v jiných oblastech.
Zbytek podpory vyplatí v paušální výši 
členský stát. U žádostí o podporu není 
nutno prokazovat použití podpory. 
2. Účast Unie na financování podpory 
podle čl. 117 odst. 1 písm. b) vyjádřená 
jako kapitálový příspěvek nebo ekvivalent 
kapitálového příspěvku, činí nejvýše tento 
procentní podíl způsobilých nákladů na 
investice:
a) 50 % v oblastech způsobilých v souladu 
s cílem „konvergence“ a
b) 30 % v jiných oblastech.
3. Dotčené členské státy se zavážou, že se 
budou na způsobilých investičních 
nákladech podílet nejméně pěti procenty.
Finanční účast příjemců podpory na 
způsobilých investičních nákladech činí 
alespoň:
a) 25 % v oblastech způsobilých v souladu 
s cílem „konvergence“;
b) 45 % v jiných oblastech.

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, 
stejně jako způsobilost seskupení producentů jsou pro podporu zásadními prvky, a proto musí 
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být obsaženy v základním aktu (zde ustanovení čl. 118 písm. b)). Na ostatní složky týkající se 
přímého řízení seskupení producentů se vztahuje jednotné uplatňování práva, tedy prováděcí 
akty.

Pozměňovací návrh 49
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 108b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118 b
Hodnota tržní produkce

1. Ustanovení článku 126c se použijí 
obdobně na seskupení producentů.
2. Pokud dojde ke snížení hodnoty 
produkce uvedené na trh z důvodů, které 
jsou členskému státu náležitě zdůvodněné, 
za něž seskupení producentů nenese 
odpovědnost a jimž nemohlo zabránit, 
vychází se z toho, že celková hodnota 
produkce uvedené na trh činí 65 % 
celkové hodnoty ověřené členským státem 
a deklarované v předchozí žádosti nebo 
žádostech o podporu s platností pro 
poslední předchozí roční období, a pokud 
žádost neexistuje, pak hodnoty 
deklarované prvotně ve schváleném plánu 
uznání.
3. Hodnota produkce uvedené na trh se 
vypočte v souladu s právními předpisy 
platnými pro období, na něž se o podporu 
žádá.

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, 
stejně jako způsobilost seskupení producentů jsou pro podporu zásadními prvky, a proto musí 
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být obsaženy v základním aktu (zde ustanovení čl. 118 písm. c)). Na ostatní složky týkající se 
přímého řízení seskupení producentů se vztahuje jednotné uplatňování práva, tedy prováděcí 
akty.

Pozměňovací návrh 50
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 118c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118 c
Způsobilost seskupení producentů 

Členské státy vyhodnocují způsobilost 
seskupení producentů pro podporu podle 
tohoto nařízení, aby zjistily, zda je 
poskytnutí podpory náležitě odůvodněné, 
a přihlížejí při tom k podmínkám a datu 
všech dřívějších podpor z veřejných 
prostředků poskytnutých organizacím 
nebo seskupením producentů, z nichž 
členové dotčeného seskupení producentů 
pocházejí, jakož i ke všem pohybům členů 
mezi organizacemi producentů a 
seskupeními producentů.

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, stejně 
jako způsobilost seskupení producentů jsou pro podporu zásadními prvky, a proto musí být obsaženy v 
základním aktu (zde ustanovení čl. 118 písm. d)). Na ostatní složky týkající se přímého řízení seskupení 
producentů se vztahuje jednotné uplatňování práva, tedy prováděcí akty.
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Pozměňovací návrh 51
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 119 písm. d – e – f – g – h (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) hlavní činnosti seskupení producentů;
e) obsah, předkládání a schvalování plánů 
uznání; 
f) podmínky, za kterých mohou seskupení 
producentů požádat o změny plánů 
uznání;
g) podporu na investice; 
h) sloučení seskupení producentů a 
pokračování podpory. 

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, 
stejně jako způsobilost seskupení producentů jsou pro podporu zásadními prvky, a proto musí 
být obsaženy v základním aktu. Na ostatní složky (zde ustanovení čl. 118 písm. e) až i)) 
týkající se přímého řízení seskupení producentů se vztahuje jednotné uplatňování práva, tedy 
prováděcí akty.

Pozměňovací návrh 52
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 126

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přenesené pravomoci Financování provozních fondů
Pro zajištění účinné, cílené a udržitelné 
podpory organizací producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro: 

Finanční příspěvky do provozního fondu 
podle čl. 120 odst. 1 určuje organizace 
producentů.



AM\871548CS.doc 21/71 PE467.307v01-00

CS

a) provozní fondy a operační programy, 
včetně pravidel pro: 

Všichni producenti mají možnost využívat 
provozní fond a všichni producenti mají 
možnost podílet se demokraticky na 
rozhodnutích o využívání provozního 
fondu organizace producentů a o 
finančních příspěvcích do provozního 
fondu.

i) financování a použití provozních fondů,
ii) obsah, schvalování a úpravu 
operačních programů,
iii) způsobilost opatření, činnosti nebo 
výdajů v rámci operačního programu a 
doplňkových vnitrostátních pravidel v 
tomto ohledu, 
iv) vztah mezi operačními programy a 
programy rozvoje venkova,
v) částečné operační programy,
vi) sledování a hodnocení operačních 
programů;
b) vnitrostátní rámec a vnitrostátní 
strategii operačních programů, včetně
pravidel pro: 
i) strukturu a obsah vnitrostátního rámce 
a vnitrostátní strategie,
ii) sledování, hodnocení a sdělení týkající 
se vnitrostátního rámce a vnitrostátních 
strategií;
c) finanční podporu Unie, včetně pravidel 
pro: 
i) základ pro výpočet finanční podpory 
Unie, zejména hodnoty produkce 
organizací producentů uvedené na trh,
ii) platná referenční období pro výpočet 
podpory,
iii) snížení nároků na finanční podporu v 
případě pozdního předložení žádostí o 
podporu,
iv) skládání a propadnutí jistot v případě 
vyplacení záloh;
d) opatření pro předcházení krizím a 
jejich řešení, včetně pravidel pro:
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i) volbu opatření pro předcházení krizím a 
jejich řešení, 
ii) definici stažení z trhu,
iii) určení stažených produktů,
iv) maximální podporu pro stažení z trhu,
v) předchozí oznámení v případě stažení z 
trhu,
vi) výpočet objemu produkce uváděné na 
trh v případě stažení z trhu, 
vii) uvádění znaku Evropské unie na 
baleních produktů pro bezplatné 
rozdělování,
viii) podmínky pro příjemce stažených 
produktů,
ix) definice sklízení nezralého ovoce a 
zeleniny a jejich nesklízení,
x) podmínky sklízení nezralého ovoce a 
zeleniny a jejich nesklízení, 
xi) cíle pojištění úrody,
xii) definice nepříznivého klimatického 
jevu,
xiii) podmínky podpory na správní 
náklady na zřizování vzájemných fondů;
e) vnitrostátní finanční podporu, včetně 
pravidel pro:
i) stupeň organizovanosti producentů,
ii) úpravy operačních programů,
iii) snížení nároků na finanční podporu v 
případě pozdního předložení žádostí o 
finanční podporu,
iv) skládání, uvolňování a propadnutí 
jistot v případě vyplacení záloh;
v) maximální podíl uhrazení vnitrostátní 
finanční podpory Unií.

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, 
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stejně jako způsobilost provozních fondů a operačních programů jsou pro podporu zásadními 
prvky, a proto musí být obsaženy v základním aktu (zde ustanovení čl. 126 písm. a – i)). Na 
ostatní složky týkající se přímého řízení seskupení producentů se vztahuje jednotné 
uplatňování práva, tedy prováděcí akty. Ostatně, co se týče odst. 3 písm. c) iii) měly by být 
z důvodů právní jednoznačnosti pravomoci realizace svěřené Komisi týkající se sankcí 
seskupeny do horizontálních článků. Zásada týkající se sankcí musí být přijata 
prostřednictvím článku ad hoc a série horizontálních článků je v souladu s touto zásadou.

Pozměňovací návrh 53
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 126 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 126 a
Způsobilost opatření, akcí nebo výdajů 

v rámci operačního programu
1. Členské státy ve vnitrostátní strategii 
stanoví maximální procentní podíly 
z fondu, které lze vynaložit na jednotlivá 
opatření nebo druh akce či výdaje, aby tak 
byla zajištěna přiměřená rovnováha mezi 
různými opatřeními.
2. Členské státy mohou přijmout pravidla 
doplňující nařízení (ES) č. 1182/2007 
a toto nařízení, která se budou týkat 
způsobilosti opatření, akcí nebo výdajů v 
rámci operačních programů.

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, 
stejně jako způsobilost provozních fondů a operačních programů jsou pro podporu zásadními 
prvky, a proto musí být obsaženy v základním aktu (zde ustanovení čl. 126 písm. a – iii)). Na 
ostatní složky týkající se přímého řízení seskupení producentů se vztahuje jednotné 
uplatňování práva, tedy prováděcí akty.
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Pozměňovací návrh 54
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 126 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 126 b
Hodnota produkce uvedené na trh 

organizací producentů
1. Pro účely této kapitoly se hodnota 
produkce uvedené na trh organizací 
producentů vypočítá na základě produkce 
členů organizací producentů, pro které je 
organizace producentů uznána.
2. Hodnota produkce uvedené na trh 
zahrnuje produkci členů, kteří z 
organizace producentů vystupují nebo do 
ní vstupují. Členské státy stanoví 
podmínky k zamezení dvojího 
započítávání. 
3. Hodnota produkce uvedené na trh 
nezahrnuje hodnotu výrobků z ovoce a 
zeleniny nebo jiných produktů, které 
nepatří do odvětví ovoce a zeleniny.
Hodnota produkce ovoce a zeleniny 
uváděných na trh a určených ke 
zpracování, které byly přepracovány na 
některý z výrobků z ovoce a zeleniny 
uvedených v příloze I části X nebo na 
jakýkoli jiný výrobek uvedený v tomto 
článku a popsaný dále v příloze VIb, ať už 
přepracování provedla organizace 
producentů, sdružení organizací 
producentů nebo družstva, která jsou 
jejich členy, či jejich dceřiné podniky 
uvedené v odstavci 7 tohoto článku, ať už 
sami, nebo formou svěření činností 
vnějším subjektům, se však vypočítá jako 
paušální sazba v procentech z fakturované 
hodnoty takových zpracovaných produktů.
Tato paušální sazba činí:
a) 53 % pro ovocné šťávy;
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b) 73 % pro koncentrované šťávy;
c) 77 % pro rajčatové koncentráty;
d) 62 % pro zmrazené ovoce a zeleninu;
d) 48 % pro konzervované ovoce a 
zeleninu;
f) 70 % pro konzervované houby rodu 
Agaricus (žampiony);
g) 81 % pro plody prozatímně 
konzervované v solném nálevu;
h) 81 % pro sušené ovoce;
i) 27 % pro jiné zpracované ovoce a 
zeleninu;
j) 12 % pro zpracované aromatické byliny;
k) 41 % pro mletou papriku. 
4. Členské státy mohou organizacím 
producentů povolit, aby do hodnoty 
produkce uvedené na trh zahrnuly 
hodnotu vedlejších produktů.
5. Hodnota produkce uvedené na trh 
zahrnuje hodnotu produktů stažených z 
trhu, s nimiž se naloží v souladu s 
ustanoveními čl. 10 odst. 4 písm. a) a b) 
nařízení (ES) č. 1182/2007, odhadem 
stanovenou ve výši průměrné ceny těchto 
produktů uvedených na trh organizací 
producentů v předchozím roce. 
6. Do hodnoty produkce uvedené na trh se 
započte pouze produkce členů organizace 
producentů, kterou na trh uvedla tato 
organizace. Produkce členů organizace 
producentů uvedená na trh jinou 
organizací producentů, kterou určí jejich 
vlastní organizace, podle čl. 213 odst. 2 
písm. b) a c) se započte do hodnoty 
produkce uvedené na trh u této druhé 
organizace producentů.
7. Produkce ovoce a zeleniny uvedená na 
trh se ve fázi „z organizace producentů“
fakturuje v případě potřeby jako produkt 
uvedený v příloze I části IX, který je 
připravený a balený, bez:
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a) DPH;
b) nákladů na vnitřní dopravu, pokud je 
vzdálenost mezi místem sběrny a balírny 
organizace producentů a distribučním 
místem organizace producentů značná.
Pro účely odst. 1 písm. b) stanoví členské 
státy, o kolik se sníží fakturovaná hodnota 
produktů fakturovaných v různých fázích 
dodání nebo přepravy.
8. Hodnotu produkce uvedené na trh je 
také možno vypočítat ve fázi „po opuštění 
dceřiného podniku“ na tomtéž základě 
jako v odstavci 6, pokud alespoň 90 % 
kapitálu dceřiného podniku vlastní:
a) organizace producentů nebo sdružení 
organizací producentů nebo
b) s výhradou schválení členským státem, 
družstva členové organizací producentů 
nebo sdružení organizací producentů, 
přispívá-li tato skutečnost k dosažení cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) 
nařízení (ES) č. 1182/2007.
9. Jestliže dojde ke snížení produkce v 
důsledku klimatického jevu, chorob 
rostlin nebo zvířat či napadení škůdci, 
veškerá pojistná plnění obdržená z těchto 
důvodů v rámci opatření pro pojištění 
úrody podle kapitoly III oddílu 6 nebo 
rovnocenných opatření řízených 
organizací producentů mohou být 
zahrnuta do hodnoty produkce uvedené 
na trh.

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, 
stejně jako způsobilost provozních fondů a operačních programů jsou pro podporu zásadními 
prvky, a proto musí být obsaženy v základním aktu (zde ustanovení čl. 126 písm. c – i)). Na 
ostatní složky týkající se přímého řízení seskupení producentů se vztahuje jednotné 
uplatňování práva, tedy prováděcí akty.
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Pozměňovací návrh 55
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 126 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 126 c
Maximální výše podpory na stažení z trhu
1. Podpora na stažení z trhu, složená z 
příspěvku Unie a z příspěvku organizace 
producentů, nesmí převyšovat částku 
stanovenou v příloze X pro produkty 
uvedené v dané příloze. U ostatních 
produktů stanoví maximální výši podpory 
členské státy.
2. Stažení z trhu nesmí u žádného 
produktu překročit 5 % podíl objemu 
produkce uvedené na trh danou 
organizací producentů. Při určování 
tohoto procentního podílu se však 
nezohledňují množství, s nimiž se nakládá 
jedním ze způsobů uvedených v čl. 10 
odst. 4 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 
1182/2007 nebo jakýmkoli jiným 
způsobem schváleným členskými státy.
Objem produkce uvedené na trh se 
vypočte jako průměr objemu produkce 
uvedené na trh v předchozích třech letech. 
Pokud tento údaj není k dispozici, použije 
se objem produkce uvedené na trh, pro 
kterou byla organizace producentů 
uznána.
Procentní podíly uvedené v prvním 
pododstavci jsou roční průměry za období 
posledních tří let s ročním rozpětím pro 
překročení ve výši 5 %.

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, stejně 
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jako způsobilost provozních fondů a operačních programů jsou pro podporu zásadními prvky, a proto 
musí být obsaženy v základním aktu (zde ustanovení čl. 126 písm. d – iv)). Na ostatní složky týkající se 
přímého řízení seskupení producentů se vztahuje jednotné uplatňování práva, tedy prováděcí akty.

Pozměňovací návrh 56
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 127

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout veškerá nezbytná opatření 
související s tímto pododdílem, pokud jde 
o: 

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout veškerá nezbytná opatření 
související s tímto pododdílem, pokud jde 
o: 

a) správu provozních fondů a sdělení 
týkající se předpokládané výše provozních 
fondů;

a) správu provozních fondů a sdělení 
týkající se předpokládané výše provozních 
fondů, vztahy mezi operačními programy 
a programy rozvoje venkova, částečné 
operační programy;

b) předkládání operačních programů, 
včetně lhůt a požadovaných průvodních 
dokladů; 

b) předkládání operačních programů, 
včetně lhůt a požadovaných průvodních 
dokladů; 

ba) vnitrostátní rámec a vnitrostátní 
strategii operačních programů, včetně 
pravidel pro:  
i) strukturu a obsah vnitrostátního rámce 
a vnitrostátní strategie, 
ii) sledování, hodnocení a sdělení týkající 
se vnitrostátního rámce a vnitrostátních 
strategií;

c) formát operačních programů; c) formát operačních programů;

d) řízení sledování a hodnocení 
vnitrostátních strategií a operačních 
programů podle čl. 126 písm. a) bodu vi);

d) sledování a hodnocení vnitrostátních 
strategií a operačních programů;

da) finanční podporu Unie, včetně 
pravidel pro: 
i) platná referenční období pro výpočet 
podpory,
ii) snížení nároků na finanční podporu v 
případě pozdního předložení žádostí o 
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podporu,
iii) skládání a propadnutí jistot v případě 
vyplacení záloh;

e) sdělení členských států organizacím 
producentů a sdružením organizací 
producentů ohledně výše schválené 
podpory; 

e) sdělení členských států organizacím 
producentů a sdružením organizací 
producentů ohledně výše schválené 
podpory; 

f) žádosti o podporu a vyplacení podpory, 
včetně záloh a částečných vyplacení 
podpory;

f) žádosti o podporu a vyplacení podpory, 
včetně záloh a částečných vyplacení 
podpory;

fa) opatření pro předcházení krizím a 
jejich řešení, včetně pravidel pro:
i) volbu opatření pro předcházení krizím a 
jejich řešení, 
ii) definici stažení z trhu,
iii) určení stažených produktů,
iv) předchozí oznámení v případě stažení z 
trhu,
v) výpočet objemu produkce uváděné na 
trh v případě stažení z trhu,
vi) uvádění znaku Evropské unie na 
baleních produktů pro bezplatné 
rozdělování,
vii) podmínky pro příjemce stažených 
produktů,
viii) definice sklízení nezralého ovoce a 
zeleniny a jejich nesklízení,

g) úvěry na financování opatření pro 
předcházení krizím a jejich řešení;

g) úvěry na financování opatření pro 
předcházení krizím a jejich řešení;

h) dodržování obchodních norem v případě 
stažení z trhu;

h) dodržování obchodních norem v případě 
stažení z trhu;

i) náklady na dopravu, třídění a balení v 
případě bezplatného rozdělování;

i) náklady na dopravu, třídění a balení v 
případě bezplatného rozdělování;

j) opatření na propagaci, komunikaci a 
vzdělávání v případě předcházení krizím a 
jejich řešení;

j) opatření na propagaci, komunikaci a 
vzdělávání v případě předcházení krizím a 
jejich řešení;

ja) podmínky sklízení nezralého ovoce a 
zeleniny a jejich nesklízení, 
jb) cíle pojištění úrody,
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jc) definice nepříznivého klimatického 
jevu,
jd) podmínky podpory na správní náklady 
na zřizování vzájemných fondů;

k) řízení opatření k pojištění úrody; k) řízení opatření k pojištění úrody;

ka) vnitrostátní finanční podporu, včetně 
pravidel pro:
i) stupeň organizovanosti producentů,
ii) úpravy operačních programů,
iii) snížení nároků na finanční podporu v 
případě pozdního předložení žádostí o 
finanční podporu,
iv) skládání, uvolňování a propadnutí 
jistot v případě vyplacení záloh;
v) maximální podíl uhrazení vnitrostátní 
finanční podpory Unií.

l) ustanovení o státní podpoře na 
předcházení krizím a jejich řešení;

l) ustanovení o státní podpoře na 
předcházení krizím a jejich řešení;

m) schvalování výplaty vnitrostátní 
finanční podpory;

m) schvalování výplaty vnitrostátní 
finanční podpory;

n) žádost o platbu a platba vnitrostátní 
finanční podpory;

n) žádost o platbu a platba vnitrostátní 
finanční podpory;

o) náhradu vnitrostátní finanční podpory. o) náhradu vnitrostátní finanční podpory.

Or. cs

Odůvodnění

Financování, základ pro výpočet podpory, prahy a stropy podpory a míra spolufinancování, 
stejně jako způsobilost provozních fondů a operačních programů jsou pro podporu zásadními 
prvky, a proto musí být obsaženy v základním aktu (zde ustanovení čl. 126 písm. d – iv)). Na 
ostatní složky týkající se přímého řízení seskupení producentů se vztahuje jednotné 
uplatňování práva, tedy prováděcí akty.



AM\871548CS.doc 31/71 PE467.307v01-00

CS

Pozměňovací návrh 57
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 128 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dodávání produktů z odvětví ovoce a 
zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a 
zeleniny a odvětví banánů dětem ve 
vzdělávacích zařízeních, včetně 
mateřských škol a dalších předškolních 
zařízení a základních a středních škol, a 

a) dodávání produktů z odvětví ovoce a 
zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a 
zeleniny a odvětví banánů dětem ve 
vzdělávacích zařízeních spravovaných či 
akreditovaných příslušným členským 
státem, včetně mateřských škol a dalších 
předškolních zařízení a základních a 
středních škol, a 

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 128 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracovávání strategií členské státy 
sestaví seznam produktů z odvětví ovoce a 
zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a 
zeleniny a odvětví banánů, které budou 
způsobilé v rámci jejich projektu. Tento 
seznam však nesmí zahrnovat produkty, 
které jsou vyloučeny opatřením přijatým 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 129. Při volbě 
způsobilých produktů vycházejí z 
objektivních kritérií, včetně sezónnosti, 
dostupnosti produktu či problematiky 
životního prostředí. V této souvislosti 
mohou členské státy dát přednost 
produktům pocházejícím z EU.

3. Při vypracovávání strategií členské státy 
sestaví seznam produktů z odvětví ovoce a 
zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a 
zeleniny a odvětví banánů, které budou 
způsobilé v rámci jejich projektu. Tento 
seznam však nesmí zahrnovat produkty, 
které jsou vyloučeny opatřením přijatým 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 129. V řádně 
zdůvodněných případech může strategie 
stanovit, že se mohou takové produkty stát 
způsobilými, pokud jsou do nich přidána 
jen omezená množství látek 
vyjmenovaných v příloze I.

Členské státy zajistí, aby seznam 
produktů, které budou způsobilé v rámci 
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jejich projektu „Ovoce do škol“, schválily 
jejich příslušné zdravotnické orgány. 
Při volbě způsobilých produktů vycházejí z 
objektivních kritérií, včetně sezónnosti, 
dostupnosti produktu či problematiky 
životního prostředí. V této souvislosti 
mohou členské státy dát přednost 
produktům pocházejícím z EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 128 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Strategie členských států musí 
obsahovat tyto údaje:
– cílová skupina programu,
– zajištění přidané hodnoty programu, 
zvláště v případě, kdy je ovoce do škol 
dodáváno výjimečně spolu s jinými druhy 
stravy,
– kontrolní opatření,
– doprovodná opatření (např. vytvoření 
webových stránek, exkurze 
v provozovnách výrobců),
– zeměpisná či správní oblast, ve které 
bude program realizován. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 60
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 128 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 128 a
Způsobilé náklady

1. Pro podporu Společenství jsou 
způsobilé následující náklady: 
a) náklady na ovoce a zeleninu a výrobky 
z ovoce, zeleniny a banánů poskytované v 
rámci projektu „Ovoce do škol“ 
uvedeného a dodávané do vzdělávacího 
zařízení;
b) související náklady, což jsou náklady, 
které přímo souvisejí s prováděním 
projektu „Ovoce do škol“ a které zahrnují 
pouze:
i) náklady na nákup, pronájem či leasing 
vybavení, pokud je stanoveno ve strategii; 
ii) náklady na sledování a hodnocení, 
které přímo souvisejí s projektem „Ovoce 
do škol“; 
iii) náklady na komunikaci, které zahrnují 
náklady na plakát „Evropský program 
Ovoce do škol“.
Pokud jsou náklady na dopravu a 
distribuci produktů v rámci projektu 
„Ovoce do škol“ fakturovány samostatně, 
nesmějí takové náklady přesáhnout 3 % 
nákladů na tyto produkty. Pokud jsou 
produkty dodávány do vzdělávacích 
zařízení bezplatně, mohou členské státy 
přijímat faktury za jejich dopravu a 
distribuci, jejichž částka nesmí 
přesáhnout maximální hranici 
stanovenou ve strategii členského státu. 
Náklady na komunikaci uvedené v prvním 
pododstavci písm. b) bodu iii) nesmějí být 
financovány v rámci jiných režimů 
podpory Společenství. 
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2. Celková částka na náklady podle odst. 1 
prvního pododstavce písm. b) bodů i) a iii) 
představuje pevnou částku a nepřesáhne 
maximální hranici představující nejvýše 
5 % celkové výše podpory Společenství 
členskému státu po konečném přidělení 
podpory Společenství. Za rok, ve kterém 
se provádí hodnocení, nepřesáhne celková 
částka na úhradu nákladů podle odst. 1 
prvního pododstavce písm. b) bodů i) a ii) 
10 % celkové výše podpory Společenství 
členskému státu na rok, ve kterém se 
hodnocení provádí, po konečném 
přidělení podpory Společenství.

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 128 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 128 b
Obecné podmínky pro poskytování 

podpory
1. Členské státy zajistí, aby podpora 
poskytovaná podle jejich strategie byla 
rozdělena žadatelům o podporu, pokud 
tito žadatelé předali svým příslušným 
orgánům platnou žádost o podporu. 
Žádost o podporu je platná jen v případě, 
že je podána žadatelem, kterého za tím 
účelem schválily příslušné orgány 
členského státu, v němž se nachází 
vzdělávací zařízení, do kterého jsou 
produkty dodávány.  
2. Členský stát může žadatele o podporu 
vybírat z těchto subjektů: 
a) vzdělávací zařízení; 
b) vzdělávací orgány žádající o podporu 
na produkty distribuované dětem v rámci 
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své oblasti; 
c) dodavatelé a/nebo distributoři 
produktů; 
d) organizace jednající jménem jednoho 
nebo více vzdělávacích zařízení nebo 
vzdělávacích orgánů a zvlášť zřízené za 
tímto účelem; 
e) jakýkoli jiný veřejný nebo soukromý 
subjekt, který řídí: 
i) distribuci ovoce a zeleniny a výrobků z 
ovoce, zeleniny a banánů do vzdělávacích 
zařízení v rámci projektu „Ovoce do škol“ 
vytvořeného podle tohoto nařízení nebo 
uvedeného v soulad s tímto nařízením; 
ii) hodnocení a/nebo komunikaci. 

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 128 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 128 c
Obecné podmínky pro schválení žadatelů 

o podporu
1. Schválení je podmíněno tím, že se 
žadatel příslušnému orgánu písemně 
zaváže: 
a) používat produkty financované v rámci 
projektu „Ovoce do škol“ vytvořeného 
podle tohoto nařízení nebo uvedeného v 
soulad s tímto nařízením a určené ke 
konzumaci dětmi v jeho vzdělávacím 
zařízení nebo v zařízeních, pro něž o 
podporu žádá;
b) vrátit jakoukoli podporu vyplacenou 
neprávem na dotyčná množství, pokud se 
zjistí, že tyto produkty nebyly 
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distribuovány cílové skupině, nebo 
vyplacenou na produkty, které nejsou 
způsobilé pro poskytování podpory podle 
tohoto nařízení; 
c) v případě podvodu nebo hrubé 
nedbalosti uhradit částku, která se rovná 
rozdílu mezi původně vyplacenou částkou 
a částkou, na kterou má žadatel nárok; 
d) na žádost příslušných orgánů předložit 
těmto orgánům náležité podklady;
e) podrobit se jakékoli kontrole, o které 
rozhodne příslušný orgán členského státu, 
zejména prověření záznamů a fyzické 
kontrole. 
Členské státy mohou schválení podmínit 
dalšími písemnými závazky žadatele 
příslušnému orgánu.
2. Jestliže se zjistí, že žadatel o podporu již 
nesplňuje podmínky schválení nebo 
jakékoli jiné povinnosti vyplývající z 
tohoto nařízení, schválení se podle 
závažnosti nesrovnalosti pozastaví na 
jeden až dvanáct měsíců nebo se odejme. 
Taková opatření se nepoužijí v případech 
vyšší moci, nebo pokud členský stát zjistí, 
že daná nesrovnalost nebyla způsobena 
úmyslně ani z nedbalosti nebo že nebyla 
závažná. V případě odejmutí může být na 
žádost žadatele schválení znovu uděleno 
po uplynutí minimální lhůty 12 měsíců.

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Peter Jahr

Návrh nařízení
Článek 129

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 129 vypouští se
Přenesené pravomoci
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1. S cílem podpořit zdravé stravovací 
návyky dětí může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijmout 
pravidla pro: 
a) produkty, které nejsou způsobilé pro 
režim;
b) cílovou skupinu režimu;
c) vnitrostátní nebo regionální strategie, 
které musí členské státy vypracovat, aby 
mohly požívat výhod podpory, včetně 
doprovodných opatření;
d) schvalování a výběr žadatelů o 
podporu.

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Peter Jahr

Návrh nařízení
Článek 130

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout všechna nezbytná opatření 
související s tímto pododdílem, zejména 
pokud jde o: 

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout všechna nezbytná opatření 
související s tímto pododdílem, zejména 
pokud jde o: 

a) konečnou výši přidělené podpory mezi 
členské státy;

a) podporu na výdej školního ovoce 
dětem;

b) žádosti o podporu a platby; b) konečnou výši přidělené podpory mezi 
členské státy;

c) kontroly; c) všeobecné podmínky pro poskytování 
podpory;

d) metody propagace a opatření pro 
vytváření sítí v rámci režimu;

d) zvláštní podmínky pro udělení 
schválení určitých žadatelů, a dále též 
pozastavení a odejmutí schválení; 

e) oznamování informací Komisi. e) žádosti o podporu a platby;

f) kontroly a sankce;
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g) sledování a hodnocení; 
h) metody propagace a opatření pro 
vytváření sítí v rámci režimu;
i) oznamování informací Komisi;
j) ustanovení týkající se finanční podpory 
poskytované Komisí. 

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
vztahují na vína s chráněným označením 
původu nebo se zeměpisným označením 
nebo na vína s označením moštové odrůdy.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
vztahují na vína s chráněným označením 
původu nebo se zeměpisným označením 
nebo na vína s označením moštové odrůdy.

Tato vína jsou způsobilá pro propagaci na 
trzích třetích zemí za předpokladu, že: 
a) výrobky jsou určeny pro přímou 
spotřebu, v cílových třetích zemích pro ně 
existují vývozní příležitosti nebo 
potenciální nová odbytiště a mají vysokou 
přidanou hodnotu; 
b) původ výrobku je uveden jako součást 
informační nebo propagační akce v 
případě vína se zeměpisným označením; 
c) operace, na niž byla podpora 
poskytnuta, je jednoznačně vymezena, 
včetně specifikace příslušných výrobků, 
způsobu uvedení na trh a odhadovaných 
nákladů;  
d) podpora propagačních a informačních 
opatření netrvá u daného příjemce v dané 
třetí zemi déle než tři roky; 
e) informační a/nebo propagační 
prostředky vycházejí z podstatných znaků 
vína a jsou v souladu s platnými právními 
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předpisy v třetích zemích, na něž jsou 
zaměřeny; 
f) příjemci musí mít dostatečný potenciál 
k řešení zvláštních překážek v obchodu se 
třetími zeměmi a zdroje pro zajištění co 
nejúčinnějšího provedení opatření. 
Členské státy zejména kontrolují, zda je k 
dispozici dostatek výrobků z hlediska 
kvality a množství pro dlouhodobé 
uspokojení tržní poptávky po propagační 
akci. 
Příjemci mohou být soukromé společnosti 
i profesní organizace, organizace 
producentů, mezioborové organizace, 
nebo rozhodne-li tak členský stát, veřejné 
orgány. V žádném případě neučiní 
členské státy veřejný orgán jediným 
příjemcem propagačního opatření.
Přednost se dává mikropodnikům, malým 
a středním podnikům ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361/ES a 
společným obchodním značkám. 

Or. cs

Pozměňovací návrh 66
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Běžnou obnovou starých vinic po 
skončení jejich přirozené životnosti“ se 
rozumí opětovné osázení stejného 
pozemku stejnou odrůdou a při stejném 
způsobu pěstování révy. Členské státy 
mohou nahrazované vinice blíže 
specifikovat, zejména pokud jde o jejich 
stáří.

Or. cs
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Odůvodnění

Definice jsou důležitými prvky, a proto musí být obsaženy v základním aktu (definice jsou přejaty z 
článku 6 nařízení (ES) č. 555/2008).

Pozměňovací návrh 67
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 3 – pododstavec 2 a 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora se nevztahuje na běžnou obnovu 
starých vinic po skončení jejich přirozené 
životnosti.

Podpora se nevztahuje na běžnou obnovu 
starých vinic po skončení jejich přirozené 
životnosti, tj. opětovné osázení stejného 
pozemku stejnou odrůdou a při stejném 
způsobu pěstování révy.

Členské státy mohou nahrazované vinice 
blíže specifikovat, zejména pokud jde o 
jejich stáří.

Or. cs

Pozměňovací návrh 68
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora na restrukturalizaci a přeměnu 
nezahrnuje náklady na nákup 
zemědělských vozidel.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 69
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 139 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy stanoví pravidla pro 
podrobný rozsah a výši podpory, která má 
být poskytnuta. Pravidla mohou zejména 
stanovit platbu paušálních částek, 
maximální výši podpory na hektar a 
úpravu podpory na základě objektivních 
kritérií. V případě, že použitá práva na 
výsadbu nevyplývají z restrukturalizace, a 
aby nedošlo k narušení hospodářské 
soutěže, je podpora odpovídajícím 
způsobem snížena s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že v důsledku použití práv na 
výsadbu nevznikly žádné náklady na 
klučení. 
Podpora se vyplácí na osázené plochy 
vymezené v souladu s čl. 75 odst. 1 
nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 
27. června 2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
479/2008 o společné organizaci trhu s 
vínem, pokud jde o programy podpory, 
obchod se třetími zeměmi, produkční 
potenciál a kontroly v odvětví vína1. 
___________
1Úř. věst. L 170, 30.06.2008, s.1.

Or. cs

Pozměňovací návrh 70
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ponechání vinných hroznů na révových 
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keřích na konci běžného produkčního 
cyklu (neprovedení sklizně) se nepovažuje 
za zelenou sklizeň. 

Or. cs

Pozměňovací návrh 71
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ponechání vinných hroznů na révových 
keřích na konci běžného produkčního 
cyklu (neprovedení sklizně) se považuje za 
zelenou sklizeň.

Or. cs

Odůvodnění

Definice jsou důležitými prvky, a proto musí být obsaženy v základním aktu (definice jsou přejaty z 
článku 11 nařízení (ES) č. 555/2008).

Pozměňovací návrh 72
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Plocha pozemku, na niž byla 
poskytnuta podpora na zelenou sklizeň, se 
nezahrne do výpočtu limitů výnosů 
uvedených v technické specifikaci vín se 
zeměpisným označením.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 73
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spojení „nepříznivý klimatický jev“ má 
stejný význam jako v čl. 2 odst. 8 nařízení 
Komise (ES) č. 1857/2006.

Or. cs

Odůvodnění

Definice jsou důležitými prvky, a proto musí být obsaženy v základním aktu (definice jsou přejaty z 
článku 16 nařízení (ES) č. 555/2008).

Pozměňovací návrh 74
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 142 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pojištění sklizně mohou členské státy 
do svých programů podpory zavést podle 
těchto pravidel:
a) pokud jde o opatření k pojištění sklizně, 
členské státy přijmou podrobná 
ustanovení k provádění uvedených 
opatření, včetně ustanovení nezbytných k 
zajištění toho, aby opatření k pojištění 
sklizně nenarušila hospodářskou soutěž 
na pojistném trhu; 
b) producenti, kteří žádají o režim, 
předloží svoji pojistnou smlouvu 
vnitrostátním úřadům, aby mohly členské 
státy splnit podmínku uvedenou v odstavci 
2;
c) aby byly dodrženy podmínky uvedené v 
odstavci 3, stanoví členské státy strop 
částek, které lze získat na podporu.
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Členské státy mohou případně stanovit 
tuto výši na základě standardních nákladů 
a standardních předpokladů ztráty příjmů. 
Členské státy zajistí, aby výpočty: 
i) obsahovaly pouze ověřitelné údaje; 
ii) byly založeny na hodnotách 
stanovených na základě náležitého 
odborného posouzení; 
iii) jasně uváděly zdroj těchto hodnot; 
iv) byly odlišeny tak, aby případně braly v 
úvahu regionální nebo místní podmínky. 

Or. cs

Pozměňovací návrh 75
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 143 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady na vývoj nových výrobků, 
postupů a technologií podle písmene b) se 
týkají přípravných operací, například 
navrhování, vývoje a zkoušek výrobků, 
procesů nebo technologií, jakož i 
hmotných nebo nehmotných investic s 
nimi souvisejících, před použitím nově 
vytvořených výrobků, procesů a 
technologií pro obchodní účely.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 76
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 143 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Způsobilé výdaje nezahrnují položky 
uvedené v čl. 71 odst. 3 písm. a), b) a c) 
nařízení (ES) č. 1698/2005.

3. Způsobilé výdaje jsou výdaje na: 

a) výstavbu, pořízení, včetně pořízení na 
leasing, nebo vylepšení nemovitého 
majetku; 
b) nákup, včetně nákupu na leasing,
nových strojů a vybavení včetně 
počítačového softwaru až do tržní hodnoty 
aktiva. Ostatní náklady spojené s 
leasingovou smlouvou, například marže 
pronajímatele, náklady na refinancování 
úroků, režijní náklady a náklady na 
pojištění, nejsou způsobilými výdaji; 
c) obecné náklady spojené s výdaji podle 
písmen a) a b), jako poplatky za 
architekty, inženýry a konzultace, studie 
proveditelnosti, získání patentových práv a 
licencí. 
V náležitě zdůvodněných případech 
odchylně od písmene b) a pouze pro 
mikropodniky a malé a střední podniky ve 
smyslu doporučení Komise 2003/361/ES 
mohou členské státy stanovit podmínky, 
za nichž lze za způsobilé považovat výdaje 
na nákup použitého vybavení. 
Jednoduché investice na obnovu nejsou 
způsobilým výdajem, aby bylo zajištěno, že 
cíl opatření, tj. lepší přizpůsobení tržní 
poptávce a zvýšení konkurenceschopnosti, 
je uvedenými investicemi splněn.
Způsobilé výdaje nezahrnují položky 
uvedené v čl. 71 odst. 3 písm. a), b) a c) 
nařízení (ES) č. 1698/2005.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 77
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 143 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušná podpora zahrnuje jednorázovou 
částku určenou k náhradě nákladů na 
sběr těchto výrobků, která je z palírny 
převedena producentovi, pokud příslušné 
náklady nese producent.

Or. cs

Pozměňovací návrh 78
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 143 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Podpora se vyplatí palírnám, které 
zpracovávají výrobky dodané k destilaci 
na surový alkohol s obsahem alkoholu 
nejméně 92 % objemových. 

Or. cs

Pozměňovací návrh 79
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 143 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy mohou stanovit, že bude 
podpora poskytnuta předem, pokud 
příjemce složil jistotu. 
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Or. cs

Pozměňovací návrh 80
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 143 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Členské státy přijmou prováděcí 
pravidla k opatření stanovenému v tomto 
článku.

Or. cs

Pozměňovací návrh 81
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 145 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 145 a
Vzájemná správní pomoc

Ustanoveními této kapitoly není dotčeno 
používání: 
zvláštních ustanovení o vztazích mezi 
členskými státy při potírání podvodů v 
odvětví vína, pokud mohou usnadnit 
používání tohoto nařízení, 
b) pravidel pro: 
i) trestní řízení nebo vzájemnou soudní 
pomoc mezi členskými státy ve věcech 
trestních, 
ii) řízení o správních sankcích. 

Or. cs
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Pozměňovací návrh 82
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 146 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pro kritéria způsobilosti podpůrných 
opatření, druh výdajů a operace způsobilé 
pro podporu, opatření nezpůsobilá pro 
podporu a maximální úroveň podpory na 
jednotlivá opatření;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 83
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 146 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) obsahující obecná ustanovení a 
definice pro účely tohoto oddílu;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 84
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 146 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podle kterých producenti stáhnou 
vedlejší produkty vinifikace, pro výjimky z 
této povinnosti, aby se zabránilo 
dodatečné administrativní zátěži, a pro 
dobrovolnou certifikaci palíren;

vypouští se

Or. cs
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Pozměňovací návrh 85
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 174 – odst. 1 – pododstavce 2 a, 2 b a 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely použití písm. a) bodu iii) a 
písm. b) bodu iii) výraz „výroba“ zahrnuje 
veškeré dotyčné činnosti od sklizně 
hroznů po dokončení procesu vinifikace s 
výjimkou případných následných procesů.
2b. U výrobků s chráněným zeměpisným 
označením pochází podíl hroznů až do 
množství 15 %, jež podle písm. b) bodu ii) 
může pocházet z oblastí mimo vymezenou 
zeměpisnou oblast, z členského státu nebo 
třetí země, v níž se nachází vymezená 
oblast.
2c. Odchylně od písm. a) bodu iii) a písm. 
b) bodu iii) a pod podmínkou, že to 
umožňuje specifikace výrobku uvedená v 
čl. 175 odst. 2, může být výrobek s 
chráněným označením původu nebo 
zeměpisným označením vinifikován: 
a) v oblasti nacházející se v bezprostřední 
blízkosti dotyčné vymezené oblasti, nebo 
b) oblasti nacházející ve stejné správní 
jednotce nebo v sousední správní jednotce 
v souladu s vnitrostátními předpisy, nebo 
c) v případě přeshraničního označení 
původu nebo zeměpisného označení, nebo 
pokud existuje dohoda o kontrolních 
opatřeních mezi dvěma či více členskými 
státy nebo mezi jedním či více členskými 
státy a jednou čí více třetími zeměmi, 
může být výrobek s chráněným označením 
původu nebo zeměpisným označením 
vinifikován v oblasti nacházející se v 
bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené 
oblasti. 
Odchylně od písm. b) bodu iii) a pod 
podmínkou, že to umožňuje specifikace 
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výrobku uvedená v čl. 175 odst. 2, mohou 
být vína s chráněným zeměpisným 
označením do 31. prosince 2012 nadále 
vinifikována mimo oblast nacházející se v 
bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené 
oblasti. 
Odchylně od písm. a) bodu iii) a pod 
podmínkou, že to umožňuje specifikace 
výrobku uvedená v čl. 175 odst. 2, může 
být výrobek vinifikován na šumivé víno 
nebo perlivé víno s chráněným označením 
původu mimo oblast nacházející se v 
bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené 
oblasti, pokud se tento postup používal 
přede dnem 1. března 1986.

Or. cs

Pozměňovací návrh 86
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 175 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vymezení příslušné zeměpisné oblasti; d) podrobné, přesné a jednoznačné
vymezení příslušné zeměpisné oblasti;

Or. cs

Odůvodnění

Zásada vymezení zeměpisné oblasti pro vína s chráněným označením původu nebo se zeměpisným 
označením je důležitým prvkem, a proto musí být obsažena v základním aktu (převzato ze znění 
ustanovení článku 5 nařízení (ES) č. 607/2009).
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Pozměňovací návrh 87
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 175 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vymezení příslušné zeměpisné oblasti; d) podrobné, přesné a jednoznačné
vymezení příslušné zeměpisné oblasti;

Or. cs

Pozměňovací návrh 88
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 177 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členský stát nebo třetí země či jejich 
příslušné orgány nejsou žadateli.

Or. cs

Pozměňovací návrh 89
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 185 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Ochrana označení původu nebo 
zeměpisného označení se vztahuje na celý 
název, včetně prvků, které jej tvoří, jsou-li 
samy o sobě typické. Netypické nebo 
obecné prvky chráněného označení 
původu nebo zeměpisného označení 
chráněny nejsou.
Název, který se má chránit, je zapsán 
pouze v jazyce nebo jazycích používaných 
k popisu dotyčného výrobku ve vymezené 
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zeměpisné oblasti. 
Název je zapsán podle původního 
pravopisu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 90
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 189 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li být změna považována za změnu 
malého rozsahu: 
a) se netýká základních vlastností 
výrobků; 
b) nemění souvislost;
c) nezahrnuje změnu názvu nebo části 
názvu výrobku; 
d) netýká se vymezené zeměpisné oblasti; 
e) neznamená další omezení uvádění 
výrobku na trh.

Or. cs

Pozměňovací návrh 91
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 193 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zohlednily zvláštnosti produkce 
ve vymezené zeměpisné oblasti, může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout:

vypouští se

a) zásady pro vymezení zeměpisné oblasti 
a 
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b) definice, omezení a odchylky týkající se 
produkce ve vymezené zeměpisné oblasti.

Or. cs

Pozměňovací návrh 92
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 193 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zásady pro vymezení zeměpisné oblasti 
a 

vypouští se

Or. cs

Odůvodnění

Zásada vymezení zeměpisné oblasti pro vína s chráněným označením původu nebo se zeměpisným 
označením je důležitým prvkem, a proto musí být obsažena v základním aktu.

Pozměňovací návrh 93
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 193 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijmout omezení, pokud jde o druh 
žadatele, který může požádat o ochranu 
označení původu nebo zeměpisného 
označení;

vypouští se

Or. cs
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Pozměňovací návrh 94
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 193 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) stanovit podmínky, za nichž se změna 
považuje za menší ve smyslu čl. 189 odst. 
2;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 95
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 193 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistila přiměřená ochrana, 
Komise může prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijmout omezení 
týkající se chráněného názvu.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 96
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 196 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 196 a
Podmínky pro použití

1. Výraz, který se má chránit, je: 
a) v úředním jazyce (jazycích), 
regionálním jazyce (jazycích) členského 
státu nebo třetí země, z níž daný výraz 
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pochází, nebo 
b) v jazyce používaném pro tento výraz v 
obchodě. 
2. Výraz používaný v určitém jazyce se 
vztahuje na specifické výrobky uvedené v 
čl. 3 odst. 1. 
3. Výraz je zapsán podle původního 
pravopisu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 97
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 196 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 196 b
Podmínky platnosti

1. Uznání tradičního výrazu je schváleno, 
pokud: 
a) výraz se skládá výhradně z: 
i) názvu používaného tradičně v obchodě 
na velké části území Unie nebo dotyčné 
třetí země k odlišení zvláštních druhů 
výrobků z révy vinné uvedených v čl. 173 
odst. 1 nebo
ii) proslaveného názvu používaného 
tradičně v obchodě nejméně na území 
dotyčného členského státu nebo třetí země 
k odlišení zvláštních druhů výrobků z révy 
vinné uvedených v čl. 173 odst. 1; 
b) výraz: 
i) nesmí být druhový; 
ii) musí být vymezen a upraven v právních 
předpisech členského státu nebo 
iii) se na něj musí vztahovat podmínky pro 
použití stanovené pravidly vztahujícími se 
na výrobce vína v dotyčné třetí zemi, 
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včetně pravidel pocházejících od 
reprezentativních profesních organizací. 
2. Pro účely odst. 1 písm. a) se tradičním 
„používáním rozumí“: 
a) nejméně pět let v případě výrazů v 
jazyce (jazycích) uvedených v čl. 196a 
odst.1 písm. a),
b) nejméně 15 let v případě výrazů v 
jazyce uvedeném v čl. 196a odst.1 písm. 
b), 
3. Pro účely odst. 1 písm. b) bodu i) se 
výrazem „druhový“ rozumí, že se název 
tradičního výrazu, i když se vztahuje ke 
zvláštní výrobní metodě nebo ke způsobu 
zrání, či k jakosti, barvě, místu nebo 
zvláštní události, která se k minulosti 
výrobku z révy vinné váže, stal v Unii 
běžným názvem dotyčného výrobku z révy 
vinné. 
4. Podmínka uvedená v odst. 1 písm. b) se 
nevztahuje na tradiční výrazy uvedené v 
čl. 196 písm. b).

Or. cs

Pozměňovací návrh 98
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 196 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 196 c
Žadatelé

1. Příslušné orgány členských států nebo 
třetích zemí nebo reprezentativní profesní 
organizace usazené v třetích zemích 
mohou Komisi předložit žádost o ochranu 
tradičních výrazů ve smyslu článku 196. 
2. „Reprezentativní profesní organizací“
se rozumí každá organizace producentů 
nebo sdružení organizací producentů, 
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které přijaly stejná pravidla a působí v 
dané vinařské oblasti označení původu 
nebo zeměpisného označení nebo 
v několika těchto oblastech, pokud jsou 
jejich členy nejméně dvě třetiny 
producentů v oblasti označení původu 
nebo zeměpisného označení, v níž působí, 
a pokud se nejméně dvěma třetinami 
podílejí na produkci uvedených oblastí. 
Reprezentativní profesní organizace může 
podat žádost o ochranu pouze pro vína, 
která vyrábí.

Or. cs

Pozměňovací návrh 99
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 196 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 196 d
Postup uznání

Rozhodnutí o zamítnutí nebo uznání 
dotyčného tradičního výrazu Komise 
přijme na základě důkazů, které má k 
dispozici. Uváží, zda již nejsou splněny 
podmínky uvedené v čl. 196, 196a a 196b 
nebo stanovené v čl. 197a odst. 3 nebo v 
článku 197b. 
Rozhodnutí o zamítnutí je oznámeno 
straně, která námitku vznesla, a orgánům 
členského státu nebo třetí země či 
reprezentativní profesní organizaci 
usazené v dotyčné třetí zemi. 

Or. cs
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Pozměňovací návrh 100
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 197 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tradiční výrazy jsou chráněny pouze v 
jazyce a pro druhy produktů z révy vinné, 
které byly uvedeny v žádosti, proti: 
a) jakémukoli zneužití, a to i tehdy, je-li 
chráněný výraz doprovázen výrazy jako 
„druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí 
v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo 
podobnými výrazy; 
b) jakémukoli jinému nepravdivému nebo 
zavádějícímu údaji o povaze, jakosti nebo 
základních vlastnostech výrobku 
použitému na vnitřním nebo vnějším 
obalu, na reklamním materiálu nebo na 
dokladech týkajících se daného výrobku; 
c) všem ostatním praktikám, které mohou 
uvést spotřebitele v omyl zejména tím, že 
vyvolávají zdání, že se na víno vztahuje 
chráněný tradiční výraz.

Or. cs

Pozměňovací návrh 101
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 197 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tradiční výrazy, které jsou chráněny 
podle článků 24, 28 a 29 nařízení (ES) č. 
753/2002, jsou automaticky chráněny 
podle tohoto nařízení, pokud: 
a) bylo Komisi do 1. května 2009 
předloženo shrnutí definice nebo 
podmínek pro použití; 



AM\871548CS.doc 59/71 PE467.307v01-00

CS

b) členské státy nebo třetí země nepřestaly 
chránit některé tradiční výrazy.

Or. cs

Pozměňovací návrh 102
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 197 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 197 a
Vztah k ochranným známkám

1. Je-li tradiční výraz chráněn podle 
tohoto nařízení, zápis ochranné známky, 
která odpovídá jedné ze situací uvedených 
v čl. 197 odst. 3, je zamítnut, pokud se 
žádost o zápis ochranné známky netýká 
vín způsobilých pro používání tohoto 
tradičního výrazu a je podána po dni 
podání žádosti o ochranu tradičního 
výrazu Komisi, a tradiční výraz je tudíž již 
chráněn. 
Ochranné známky zapsané v rozporu s 
prvním pododstavcem jsou prohlášeny za 
neplatné v souladu s platnými postupy, jak 
je stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady č. 2008/95/ES [9] 
nebo ve směrnici Rady (ES) č. 40/94. 
2. Ochranná známka, která odpovídá 
jedné ze situací uvedených v čl. 197 odst. 
3 a o niž bylo zažádáno nebo jež je 
zapsána nebo zavedena používáním, 
umožňují-li to příslušné právní předpisy, 
na území Unie přede dnem 4. května 2002 
nebo před předložením žádosti o ochranu 
tradičního výrazu Komisi, může být i 
nadále používána a obnovena bez ohledu 
na ochranu tradičního výrazu. V takovém 
případě se používání tradičního výrazu 
povolí společně s příslušnou ochrannou 
známkou. 
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3. Název nesmí být chráněn jako tradiční 
výraz, pokud by vzhledem k pověsti 
ochranné známky a její proslulosti mohla 
ochrana uvést spotřebitele v omyl ohledně 
skutečné identity, povahy, vlastností nebo 
jakosti vína.

Or. cs

Pozměňovací návrh 103
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 197 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 197 b
Homonyma

1. Výraz, pro nějž byla podána žádost a 
který je zcela nebo částečně homonymní s 
tradičním výrazem, který je již chráněn 
podle této kapitoly, je chráněn s náležitým 
přihlédnutím k místnímu a tradičnímu 
používání a k riziku záměny. Homonymní 
výraz, který uvádí spotřebitele v omyl, 
pokud jde o povahu, jakost nebo skutečný 
původ výrobků, nesmí být zapsán, a to ani 
v případě, že je správný. Podmínkou pro 
použití chráněného homonymního názvu 
je, aby v praxi existovalo jasné rozlišení 
mezi následně chráněným homonymem a 
tradičním výrazem, s ohledem na potřebu 
rovného zacházení s dotyčnými výrobci a 
neuvádění spotřebitele v omyl. 
2. Odstavec 1 se použije obdobně na 
tradiční výrazy chráněné přede dnem 1. 
srpna 2009, které jsou částečně 
homonymní s chráněným označením 
původu nebo zeměpisným označením 
nebo názvem moštové odrůdy či jejím 
synonymem uvedeným v příloze XV. 

Or. cs
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Pozměňovací návrh 104
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 197 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 197 c
Zrušení

Důvodem pro zrušení tradičního výrazu je 
to, že tento již neodpovídá definici 
uvedené v článku 196 nebo nesplňuje 
požadavky stanovené v článcích 196a a 
196b, čl. 197 odst. 3, čl. 197a odst. 3 nebo 
článku 197b.

Or. cs

Pozměňovací návrh 105
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 197 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 197 d
Tradiční výrazy třetích zemí

1. Na výrazy používané tradičně v třetích 
zemích v souvislosti s vinařskými produkty 
se zeměpisným označením dotyčných 
třetích zemí se použije obdobně článek 
196.
2. Vína pocházející z třetích zemí, jejichž 
etikety udávají nechráněná tradiční 
označení, mohou používat tato tradiční 
označení v souladu s pravidly platnými v 
dotyčných třetích zemích, včetně pravidel 
pocházejících od reprezentativních 
profesních organizací. 
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Or. cs

Pozměňovací návrh 106
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 198 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistila přiměřená ochrana, 
může Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijmout ustanovení 
týkající se jazyka a způsobu psaní 
chráněného výrazu. 

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 107
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 198 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby se zajistila oprávněná práva a zájmy 
producentů nebo hospodářských subjektů, 
může Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci vymezit:

2. Aby se zajistila oprávněná práva a zájmy 
producentů nebo hospodářských subjektů, 
může Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci vymezit datum 
předložení žádosti. 

a) druh žadatelů, kteří mohou požádat o 
ochranu tradičního výrazu;
b) podmínky platnosti žádosti o uznání 
tradičního výrazu;
c) důvody pro námitky vůči 
navrhovanému uznání tradičního výrazu; 
d) rozsah ochrany, včetně vztahu k 
ochranným známkám, chráněným 
tradičním výrazům, chráněným 
označením původu nebo zeměpisným 
označením, homonymům nebo některým 
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názvům moštových odrůd;
e) důvody pro zrušení tradičního výrazu;
f) datum předložení žádosti.

Or. cs

Pozměňovací návrh 108
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 198 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby se zohlednily zvláštnosti obchodu 
mezi Unií a některými třetími zeměmi, 
může Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijmout podmínky, 
za nichž mohou být tradiční výrazy 
používány pro produkty z třetích zemí, a 
stanovit odchylky od článku 196.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 109
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 202

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí 
se směrnice 2008/95/ES, směrnice Rady 
89/396/EHS, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/13/ES a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2007/45/ES pro označování a obchodní 
úpravu výrobků, které spadají do oblasti 
působnosti uvedených směrnic.

1. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, 
použijí se směrnice 2008/95/ES, směrnice 
Rady 89/396/EHS, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/13/ES a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2007/45/ES pro označování a obchodní 
úpravu výrobků, které spadají do oblasti 
působnosti uvedených směrnic. 
Označování výrobků uvedených v bodech 
1 až 11, 13, 15 a 16 části II přílohy XII 
nesmí být doplněno jinými údaji, než jsou 
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údaje uvedené v tomto nařízení, pokud 
nesplňují požadavky čl. 2 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2000/13/ES.
2. Pokud jeden z výrobků uvedených 
v části II přílohy XII tohoto nařízení 
obsahuje jednu nebo více složek 
uvedených v příloze IIIa směrnice 
2000/13/ES, musí být tato složka uvedena 
na etiketě a musí jí předcházet výraz 
„obsahuje“. 
V případě siřičitanů lze použít následující 
údaje: „siřičitany“ nebo „oxid siřičitý“. 
3. Povinnost označení uvedená v odstavci 
2 může být spojena s používáním 
piktogramu uvedeného v prováděcím 
aktu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 110
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 203 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. a) lze odkaz 
na druh výrobku z révy vinné vynechat u 
vín, jejichž etiketa obsahuje název 
chráněného označení původu nebo 
chráněného zeměpisného označení.

2. Odchylně od odst. 1 písm. a) lze odkaz 
na druh výrobku z révy vinné vynechat u 
vín, jejichž etiketa obsahuje název 
chráněného označení původu nebo 
chráněného zeměpisného označení a u 
jakostních šumivých vín, jejichž etiketa 
obsahuje termín „Sekt“.

Or. cs



AM\871548CS.doc 65/71 PE467.307v01-00

CS

Pozměňovací návrh 111
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 204 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 204 a
Údaj o vinohradnickém podniku

1. Výrazy odkazující na vinohradnický 
podnik jiné než údaj o názvu stáčírny, 
výrobce nebo prodejce a schválené podle 
postupu uvedeného v odstavci 3 jsou 
vyhrazeny pro vína s chráněným 
označením původu nebo zeměpisným 
označením, pokud: 
a) víno je vyrobeno výhradně z hroznů 
sklizených na vinicích tohoto 
vinohradnického podniku; 
b) v tomto podniku se zcela uskutečnila 
vinifikace; 
c) členské státy regulují používání 
příslušných výrazů schválených podle 
postupu uvedeného v odstavci 3. Třetí 
země stanovují pravidla pro použití platná 
pro jejich příslušné výrazy schválené 
podle postupu uvedeného v odstavci 3, 
včetně pravidel pocházejících od 
reprezentativních profesních organizací. 
2. Název vinohradnického podniku 
mohou používat jiné hospodářské subjekty 
podílející se na uvádění daného výrobku 
na trh pouze v případě, že s tím dotyčný 
podnik souhlasí.
3. Výrazy odkazující na vinohradnický 
podnik schvaluje Komise prováděcím 
aktem na základě žádosti předložené 
příslušnými orgány členského státu nebo 
třetí země.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 112
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 207 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistil soulad s horizontálními 
předpisy, které se týkají označování a 
obchodní úpravy, a zvážily zvláštnosti 
odvětví vína, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout definice, pravidla a 
omezení týkající se:

1. Aby se zajistil soulad s horizontálními 
předpisy, které se týkají označování a 
obchodní úpravy, a zvážily zvláštnosti 
odvětví vína, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout definice, pravidla a 
omezení týkající se:

a) jiných údajů o obchodní úpravě a 
použití označování než těch, které jsou 
stanoveny v tomto oddíle;

a) některých povinných údajů, zejména: 

b) některých povinných údajů, zejména: 
i) výrazů použitých pro formulaci 
povinných údajů a podmínek jejich použití,

i) výrazů použitých pro formulaci 
povinných údajů a podmínek jejich použití,

ii) výrazů odkazujících na zemědělský 
podnik a podmínky jejich použití, 

ii) ustanovení o údaji o provenienci,

iii) ustanovení, která povolují 
producentským členským státům zavést 
další pravidla týkající se povinných údajů,
iv) ustanovení, která povolují další 
odchylky kromě odchylek uvedených v čl. 
203 odst. 2, pokud jde o vynechání odkazu 
na druh výrobku z révy vinné, a
v) ustanovení o použití jazyků;
c) nepovinných údajů, zejména: b) nepovinných údajů, zejména:

i) výrazů použitých pro formulaci 
nepovinných údajů a podmínek jejich 
použití,

i) výrazů použitých pro formulaci 
nepovinných údajů a podmínek jejich 
použití,

iii) ustanovení, která povolují 
producentským členským státům zavést 
další pravidla týkající se nepovinných 
údajů,

iii) ustanovení, která povolují 
producentským členským státům zavést 
další pravidla týkající se nepovinných 
údajů,

d) obchodní úpravy, zejména: c) obchodní úpravy, zejména:

i) podmínek pro použití některých tvarů 
lahví a seznamu některých zvláštních tvarů 

i) podmínek pro použití některých tvarů 
lahví a seznamu některých zvláštních tvarů 
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lahví, lahví, 
ii) podmínek pro použití druhů lahví a 
uzávěrů pro „šumivá vína“, 

ii) podmínek pro použití druhů lahví a 
uzávěrů pro „šumivá vína“, 

iii) ustanovení, která povolují 
producentským členským státům zavést 
další pravidla týkající se obchodní úpravy,

iii) ustanovení, která povolují 
producentským členským státům zavést 
další pravidla týkající se obchodní úpravy,

iv) ustanovení o použití jazyků. iv) ustanovení o nahrazení některých 
označení ekvivalentními termíny v jiném 
úředním jazyce Unie.

Or. cs

Pozměňovací návrh 113
Michel Dantin

Návrh nařízení
Článek 230

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo jasné vymezení cílů a 
odpovědnosti organizací producentů, 
seskupení producentů v odvětví ovoce a 
zeleniny, organizací hospodářských 
subjektů v odvětví olivového oleje a 
stolních oliv a mezioborových organizací 
tak, aby přispívaly k účinnosti kroků těchto 
organizací a seskupení, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla týkající se:

Aby se zajistilo jasné vymezení cílů a 
odpovědnosti organizací producentů, 
seskupení producentů v odvětví ovoce a 
zeleniny, organizací hospodářských 
subjektů v odvětví olivového oleje a 
stolních oliv a mezioborových organizací 
tak, aby přispívaly k účinnosti kroků těchto 
organizací a seskupení, může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů přijmout 
nezbytná opatření týkající se:
a) požadavků na chráněná označení 
původu OP a AOP a seskupení subjektů:

a) konkrétních cílů těchto seskupení a 
organizací,  

i) konkrétních cílů těchto seskupení a 
organizací, 

stanov, uznání, struktury, právní 
subjektivity, členství, velikosti, 
odpovědnosti a činností těchto seskupení a 
organizací, účinku uznání, zrušení 
uznání, odchylek od minimální velikosti a 
rovněž sloučení;

ii) stanov, způsobů umožňujících stanovit 
demokratickou kontrolu organizace 
producentů;

iii) podmínek pro poskytnutí uznání nebo 
plánu uznání, struktury, právní 
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subjektivity, podmínek pro přistoupení, 
včetně podmínek pro členy, kteří nejsou 
producenty, do OP nebo pro členy, kteří 
nejsou OP, do AOP;
iv) velikosti a podmínek určení velikosti;
v) odpovědnosti a činností těchto 
seskupení a organizací, úupení a 
organizací, účinku uznání;
vi) odchylek od minimální velikosti a 
rovněž sloučení; 

b) rozšíření působnosti některých pravidel 
mezioborových organizací na nečleny;

b) rozšíření některých pravidel na nečleny 
a postup týkající se rozšíření pravidel:

c) nadnárodních organizací producentů a 
nadnárodních sdružení organizací 
producentů včetně správní pomoci, kterou 
poskytují příslušné orgány v případě 
přeshraniční spolupráce;

i) nadnárodních organizací producentů a 
nadnárodních sdružení organizací 
producentů včetně správní pomoci, kterou 
poskytují příslušné orgány v případě 
přeshraniční spolupráce;

d) svěření činností vnějším subjektům a 
poskytování technických prostředků 
organizacemi producentů nebo 
seskupeními organizací producentů;

ii) svěření činností vnějším subjektům a 
poskytování technických prostředků 
organizacemi producentů nebo 
seskupeními organizací producentů;

e) minimálního objemu nebo hodnoty tržní 
produkce organizace producentů;

iii) minimálního objemu nebo hodnoty 
tržní produkce organizace producentů;

f) odchylek od požadavků stanovených 
v článcích 209, 210 a 212;
g) sankcí v případě nedodržení kritérií pro 
uznání.
2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
opatření související s touto kapitolou, a 
týkající se zejména:
a) oznámení, která mají podat členské 
státy;

iv) oznámení, která mají podat členské 
státy;

b) žádostí o uznání organizace 
producentů;

v) žádosti o uznání;

c) provádění plánů uznání seskupeními 
producentů;

vi) způsobů kontrol a ověřování;

d) rozšíření uznání; vii) způsobů provádění sankcí v případě 
nedodržení kritérií uznání. 

e) kontrol a ověřování.
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Or. cs

Odůvodnění

Uznání organizací producentů, seskupení producentů v oblasti ovoce a zeleniny i seskupení 
hospodářských subjektů v oblasti olivového oleje provádějí členské státy. Z důvodu jednotného 
uplatňování práva by veškerá ustanovení měla spadat do prováděcích pravomocí. Dále by z důvodů 
právní jednoznačnosti měly být pravomoci realizace svěřené Komisi týkající se sankcí seskupeny do 
horizontálních článků. Zásada týkající se sankcí musí být přijata prostřednictvím článku ad hoc a 
série horizontálních článků je v souladu s touto zásadou.

Pozměňovací návrh 114
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 238 - odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zohlednil rozvoj obchodu a 
vývoj na trhu, potřeby dotyčných trhů a 
případně sledování dovozu dotyčných 
výrobků, může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci stanovit:

1. Aby se zohlednil rozvoj obchodu a 
vývoj na trhu, potřeby dotyčných trhů a 
případně sledování dovozu dotyčných 
výrobků, může Komise po zaslání studie o 
dopadu stanovit prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci:

Or. cs

Odůvodnění

Produkty, na které je požadována dovozní licence, jsou citlivé produkty, a proto musí být pro každou 
změnu nejprve zveřejněna studie o dopadu, aby zákonodárci i hospodářské subjekty měli čas seznámit 
se s dopadem plánovaného opatření.

Pozměňovací návrh 115
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 268 – odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aby se zohlednil rozvoj obchodu a 
vývoj na trhu, potřeby dotyčných trhů a 

1. Aby se zohlednil rozvoj obchodu a 
vývoj na trhu, potřeby dotyčných trhů a 
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případně sledování vývozu dotyčných 
výrobků, může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci stanovit:

případně sledování vývozu dotyčných 
výrobků, může Komise po zaslání studie o 
dopadu stanovit prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci:

Or. cs

Odůvodnění

Produkty, na které je požadována vývozní licence, jsou citlivé produkty. Pro každou změnu musí být 
proto nejprve zveřejněna studie o dopadu, aby zákonodárci i hospodářské subjekty měly čas seznámit 
se s dopadem plánovaného opatření.

Pozměňovací návrh 116
Peter Jahr

Návrh nařízení
Čl. 314 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro jednotlivé kalendářní roky jsou k 
dispozici tyto částky:

2. Pro jednotlivé kalendářní roky jsou k 
dispozici tyto částky:

– 2009: 40 660 000 EUR
– 2010: 82 110 000 EUR, – 2010: 82 110 000 EUR,
– od roku 2011: 122 610 000 EUR. – od roku 2011: 122 610 000 EUR.

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha  V – část A – oddíl III – bod 2 – pododstavec 1 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy jsou oprávněny dále dělit 
každou ze tříd stanovenou v bodech 1 a 2 
do nejvýše tří podtříd.

Or. cs
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Odůvodnění

Kodifikace společné organizace trhů musí probíhat v souladu se stálými právními předpisy. Proto je 
třeba převzít celý text z aktuální přílohy, 

Pozměňovací návrh 118
Michel Dantin

Návrh nařízení
Příloha V – část C – oddíl III 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jatečně upravená těla jsou klasifikována 
obdobně na základě použití příslušných 
ustanovení části A bodu III. Výraz „kýta“ v 
části A bodě III odst. 1 a v řádcích 3 a 4 
tabulky uvedené v části A bodě III odst. 2 
se nahrazuje výrazem „zadní čtvrť“.

1. Jatečně upravená těla jsou klasifikována 
obdobně na základě použití příslušných 
ustanovení části A bodu III. Výraz „kýta“ v 
části A bodě III odst. 1 a v řádcích 3 a 4 
tabulky uvedené v části A bodě III odst. 2 
se nahrazuje výrazem „zadní čtvrť“.

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise 
prováděcím aktem bez zapojení výboru 
podle čl. 323 odst. 1 povolit členským 
státům, aby v případě jehňat s hmotností 
jatečně upraveného těla nižší než 13 
kilogramů použily pro účely třídění tato 
kritéria: 
a) hmotnost jatečně upraveného těla; 
b) barvu masa; 
c) protučnělost.

Or. cs

Odůvodnění

Kodifikace společné organizace trhů musí probíhat v souladu se stálými právními předpisy. Proto je 
třeba převzít celý text z aktuální přílohy a dát ho do souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy. 


