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Pozměňovací návrh 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Provádění tohoto nařízení by mělo 
odpovídat cílům rozvojové spolupráce 
rámce politiky EU pro pomoc rozvojovým 
zemím při řešení problémů při 
zabezpečování potravin (COM (2010) 
127), přičemž by zvláštní pozornost měla 
být věnována zajištění toho, aby zavádění 
opatření SZP neohrozilo výrobní kapacitu 
potravin a dlouhodobou potravinovou 
bezpečnost rozvojových zemí a schopnost 
těchto národů uživit sebe sama, za 
současného naplnění závazku politické 
soudržnosti v zájmu rozvoje, který stanoví 
článek 208 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Aby se dosáhlo cílů stanovených 
společnou zemědělskou politikou za 
účelem poskytnout malým a středním 
zemědělcům slušný příjem, Komise by 
měla zajistit, aby produkční ceny neklesly 
pod úroveň, kterou by měla stanovit na 
hospodářský rok a množství produkce 
stanovené na průměrný zemědělský 
podnik. Rozhodnout o tom by se mělo po 
konzultaci s odborníky a odborovými 
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organizacemi, aby tak ceny placené 
zemědělcům skutečně pokryly změny ve 
výrobních nákladech a byly obstojnou 
odměnou za zemědělskou práci 
v jednotlivých podnicích. Za tímto účelem 
by Komise měla přijmout nezbytné 
nástroje pro provádění ustanovení o 
veřejném a soukromém skladování v 
případě, že je zaznamenán abnormální 
propad základních cen, a zavést 
dohodnuté harmonogramy pro dovoz, 
pokud dovoz nepříznivě ovlivňuje ceny 
v jednotlivých zemích Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jedním z hlavním cílů společné 
zemědělské politiky by mělo být zajistit 
zabezpečení potravin a potravinovou 
soběstačnost v členských státech, což 
znamená, že pokud jde o výrobu, jsou 
zapotřebí systémy regulace a distribuce, 
které zemím a regionům dovolí rozvinout 
vlastní výrobu tak, že budou schopny 
uspokojit vlastní potřeby, jak jen to bude 
možné.

Or. pt

Pozměňovací návrh 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1



AM\907930CS.doc 5/161 PE492.801v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Budoucnost SZP do roku 
2020: Řešení problémů v oblasti potravin a 
přírodních zdrojů a územní 
problematiky“11 uvádí možné úkoly, cíle a 
orientaci společné zemědělské politiky 
(SZP) pro roce 2013. S ohledem na diskusi 
o tomto sdělení by SZP měla být s účinkem 
od 1. ledna 2014 reformována. Reforma by 
se měla týkat všech hlavních nástrojů SZP, 
včetně nařízení Rady (EU) č. [KOM(2010) 
799] ze dne […], kterým se stanoví 
společná organizace zemědělských trhů a 
zvláštní ustanovení pro některé zemědělské 
produkty („nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů“)12. Vzhledem k oblasti 
působnosti reformy je vhodné nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] zrušit a nahradit 
je novým nařízením o jednotné společné 
organizaci trhů. Reforma by také měla co 
nejvíce harmonizovat, zefektivnit a 
zjednodušit ustanovení, zejména 
ustanovení týkající se více než jednoho 
zemědělského odvětví, a zajistit, aby prvky 
opatření, které nejsou podstatné, mohla 
Komise přijímat prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Budoucnost SZP do roku 
2020: Řešení problémů v oblasti potravin a 
přírodních zdrojů a územní 
problematiky“11 uvádí možné úkoly, cíle a 
orientaci společné zemědělské politiky 
(SZP) pro roce 2013. S ohledem na diskusi 
o tomto sdělení by SZP měla být s účinkem 
od 1. ledna 2014 reformována. Reforma by 
se měla týkat všech hlavních nástrojů SZP, 
včetně nařízení Rady (EU) č. [KOM(2010) 
799] ze dne […], kterým se stanoví 
společná organizace zemědělských trhů a 
zvláštní ustanovení pro některé zemědělské 
produkty („nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů“)12. Vzhledem k oblasti 
působnosti reformy je vhodné nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] zrušit a nahradit 
je novým nařízením o jednotné společné 
organizaci trhů. Reforma by také měla co 
nejvíce harmonizovat, zefektivnit a 
zjednodušit ustanovení, zejména 
ustanovení týkající se více než jednoho 
zemědělského odvětví, a zajistit, aby prvky 
opatření, které nejsou podstatné, mohla 
Komise přijímat prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci. Reforma by navíc 
měla postupovat směrem předchozích 
reforem vstříc větší konkurenceschopnosti 
a tržní orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (dále jen 
„Smlouva“) Rada přijme opatření týkající 
se stanovení cen, dávek, podpor a 
množstevních omezení. V případě, kdy se 
použije čl. 43 odst. 3 Smlouvy, by toto 
nařízení mělo z důvodu srozumitelnosti 
výslovně odkazovat na skutečnost, že 
Rada přijme opatření na tomto základě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 představuje výjimku z řádného legislativního postupu, jejímž prostřednictvím 
Rada přijímá opatření, pokud jde o stanovení podpory, cen a množství. Chceme, aby tato 
opatření byla přijímána postupem spolurozhodování, proto tento pozměňovací návrh vypouští 
bod odůvodnění 3, který obsahuje konkrétní odkaz na výsady Rady.

Pozměňovací návrh 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Za účelem pomoci zemědělcům, 
jejichž činnosti jsou většinou sezónní, 
např. pěstování ovoce, zeleniny nebo vína, 
kdy je většina pracovníků zaměstnána 
v určitých obdobích roku, a za účelem 
usnadnění zaměstnání pracovníkům, kteří 
jsou považováni za osoby, jimž hrozí 
sociální vyloučení, by měl být zaveden 
systém pracovních poukázek pro platby za 
příležitostnou práci v souladu se systémem 
stanoveným italskými právními předpisy.

Or. it
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Pozměňovací návrh 441
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zohlednily zvláštnosti odvětví 
ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z 
ovoce a zeleniny, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o stanovení hospodářských roků pro 
tyto produkty.

(11) Aby se zohlednily zvláštnosti odvětví 
ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z 
ovoce a zeleniny, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o stanovení hospodářských roků pro 
tyto produkty. Komise by měla být 
schopna pobídnout členské státy, aby 
zavedly harmonogram dovozu ovoce 
s ohledem na cykly dozrávání, a to za 
účelem udržení výhodné minimální ceny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 442
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Měly by být vyjmenovány důvody, 
proč je otázka cen v zemědělství a jejich 
stability zásadní při vytváření společné 
zemědělské politiky: trhy, zvláště trhy se 
zemědělskými produkty, se samy 
neregulují. To odhalily nedávné 
hospodářské, finanční a potravinové 
krize. Proměnlivost cen je strukturálním 
rysem zemědělských trhů. Kromě toho, že 
jsou vystaveny rozmarům počasí a 
epidemiím chorob zvířat, jsou ovlivněny 
nezvratností výroby a rozhodnutími o 
investicích a nedostatkem pružnosti 
nabídky a poptávky vzhledem k cenám. 
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Neregulovaná liberalizace mezinárodního 
zemědělského obchodu dává vzniknout
systémovým rizikům, přičemž zvyšuje 
pravděpodobnost náhlých změn světových 
cen. Jednostranná rozhodnutí určitých 
zemí, které vyvážejí zemědělské produkty, 
pozastavit vývoz a pak v něm dále 
pokračovat tak, jak to předvedlo Rusko, 
zhoršují brutální změny cen na 
mezinárodních trzích. Rostoucí 
„financializace“ zemědělství a spekulace 
s hlavními zemědělskými produkty na 
světových trzích od začátku desetiletí 
v roce 2000, zejména prostřednictvím 
neprůhledných mimoburzovních 
transakcí, zvyšuje proměnlivost cen 
v zemědělství. S přihlédnutím k těmto 
rozličným faktorům by se Komise měla 
snažit předejít různým rizikům a řídit je 
účinněji, zejména pak tržní rizika, jimž 
jsou vystaveni zemědělci; měla by se 
snažit zavést regulační systémy, které 
mohou zemědělcům zajistit dostatečné 
zviditelnění a spravedlivou odměnu za 
jejich produkci, a usilovat o to, aby se 
účinněji vypořádávala s nerovnováhami 
trhu a spravovala zemědělské rozpočty 
výkonněji.

Or. fr

Pozměňovací návrh 443
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Veřejná intervence na trhu jakožto 
nouzové opatření by měla být prováděna 
pouze za účelem stabilizace extrémní 
proměnlivosti cen způsobené dočasnou 
nadměrnou poptávkou na evropském 
trhu. Neměla by být používána ke 
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stabilizování strukturální nadprodukce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Společná zemědělská politika by 
měla mít k dispozici nástroje a 
mechanismy, které zaručí spravedlivé 
ceny producentů a poskytnou zemědělcům 
příjem potřebný ke spojitosti výroby a 
pravidelné dodávky potravin.

Or. pt

Pozměňovací návrh 445
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Z důvodů srozumitelnosti a 
transparentnosti by ustanovení měla mít 
společnou osnovu, měla by však dále 
sledovat politiku, jíž se řídí jednotlivá 
odvětví. Za tím účelem je vhodné 
rozlišovat mezi referenčními cenami a 
cenami intervenčními, které je třeba 
definovat a zejména vyjasnit, že pouze 
intervenční ceny pro veřejnou intervenci 
odpovídají uplatněným regulovaným 
cenám uvedeným příloze 3 odst. 8 první 
větě Dohody WTO o zemědělství (tj. 
podpora cenového rozdílu). V této 
souvislosti je třeba chápat, že tržní 
intervence může mít podobu veřejné 

(13) Z důvodů srozumitelnosti a 
transparentnosti by ustanovení měla mít 
společnou osnovu, měla by však dále 
sledovat politiku, jíž se řídí jednotlivá 
odvětví. Za tím účelem je vhodné na 
základě skutečných výrobních nákladů a 
inflace rozlišovat mezi referenčními 
cenami a cenami intervenčními, které je 
třeba definovat a zejména vyjasnit, že 
pouze intervenční ceny pro veřejnou 
intervenci odpovídají uplatněným 
regulovaným cenám uvedeným příloze 3 
odst. 8 první větě Dohody WTO o 
zemědělství (tj. podpora cenového rozdílu). 
V této souvislosti je třeba chápat, že tržní 
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intervence i jiných forem intervence, které 
nepoužívají označování cen stanovené ex 
ante.

intervence může mít podobu veřejné 
intervence i jiných forem intervence, které 
nepoužívají označování cen stanovené ex 
ante.

Or. pl

Pozměňovací návrh 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Z důvodů srozumitelnosti a 
transparentnosti by ustanovení měla mít 
společnou osnovu, měla by však dále 
sledovat politiku, jíž se řídí jednotlivá 
odvětví. Za tím účelem je vhodné 
rozlišovat mezi referenčními cenami a 
cenami intervenčními, které je třeba 
definovat a zejména vyjasnit, že pouze 
intervenční ceny pro veřejnou intervenci 
odpovídají uplatněným regulovaným 
cenám uvedeným příloze 3 odst. 8 první 
větě Dohody WTO o zemědělství (tj. 
podpora cenového rozdílu). V této 
souvislosti je třeba chápat, že tržní 
intervence může mít podobu veřejné 
intervence i jiných forem intervence, které 
nepoužívají označování cen stanovené ex 
ante.

(13) Z důvodů srozumitelnosti a 
transparentnosti by ustanovení měla mít 
společnou osnovu, měla by však dále 
sledovat politiku, jíž se řídí jednotlivá 
odvětví. Za tím účelem je vhodné 
rozlišovat mezi referenčními cenami a 
cenami intervenčními, které je třeba 
definovat a zejména vyjasnit, že pouze 
intervenční ceny pro veřejnou intervenci 
odpovídají uplatněným regulovaným 
cenám uvedeným příloze 3 odst. 8 první 
větě Dohody WTO o zemědělství (tj. 
podpora cenového rozdílu). V této 
souvislosti je třeba chápat, že tržní 
intervence může mít podobu veřejné 
intervence i jiných forem intervence, které 
nepoužívají označování cen stanovené ex 
ante. Pomocí základních cen nebo 
minimálních cen by se mělo usilovat o 
kompenzaci za změny ve výrobních 
nákladech a poskytování slušné odměny 
za práci v rodinných zemědělských 
podnicích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 447
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S ohledem na praxi a zkušenosti z 
předchozích společných organizací trhů by 
systém intervencí pro každé dotčené 
odvětví měl být odpovídajícím způsobem k 
dispozici během určitých období roku a 
měl by být během těchto období otevřen 
buď trvale nebo v závislosti na tržních 
cenách.

(14) S ohledem na praxi a zkušenosti z 
předchozích společných organizací trhů by 
systém intervencí pro každé dotčené 
odvětví měl být k dispozici, pokud se jasně 
ukáže, že je třeba jej aktivovat, a měl by 
být otevřen buď trvale nebo v závislosti na 
tržních cenách.

Or. pt

Pozměňovací návrh 448
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S ohledem na praxi a zkušenosti z 
předchozích společných organizací trhů by 
systém intervencí pro každé dotčené 
odvětví měl být odpovídajícím způsobem k 
dispozici během určitých období roku a 
měl by být během těchto období otevřen 
buď trvale nebo v závislosti na tržních 
cenách.

(14) S ohledem na praxi a zkušenosti z 
předchozích společných organizací trhů by 
systém intervencí pro každé dotčené 
odvětví měl být odpovídajícím způsobem k 
dispozici během určitých období roku a 
měl by být během těchto období otevřen 
buď trvale nebo ve vhodný čas v závislosti 
na tržních cenách.

Or. lv

Pozměňovací návrh 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S ohledem na praxi a zkušenosti z (14) S ohledem na praxi a zkušenosti z 
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předchozích společných organizací trhů by 
systém intervencí pro každé dotčené 
odvětví měl být odpovídajícím způsobem k 
dispozici během určitých období roku a 
měl by být během těchto období otevřen 
buď trvale nebo v závislosti na tržních 
cenách.

předchozích společných organizací trhů by 
systém intervencí pro každé dotčené 
odvětví měl být odpovídajícím způsobem k 
dispozici během určitých období roku a 
měl by být během těchto období otevřen 
buď trvale nebo v závislosti na tržních 
cenách. Měl by se snažit zachovat základní 
minimální ceny uvnitř Společenství na 
daná množství produkce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Cenová hladina, na které by měl být 
nákup v rámci veřejné intervence, tj. 
podpora cenového rozdílu, prováděn za 
pevně stanovenou cenu pro určitá množství 
některých produktů a v jiných případech, 
by měla záviset na nabídkovém řízení a 
vycházet z praxe a zkušeností z 
předchozích společných organizací trhů.

(15) Cenová hladina, na které by měl být 
nákup v rámci veřejné intervence, tj. 
podpora cenového rozdílu, prováděn za 
pevně stanovenou cenu pro určitá množství 
některých produktů a v jiných případech, 
by měla záviset na nabídkovém řízení a 
vycházet z praxe a zkušeností z 
předchozích společných organizací trhů.
Měla by být podniknuta opatření, která by 
zajistila, aby základní ceny plně 
kompenzovaly změny ve výrobních 
nákladech a poskytovaly přijatelnou 
odměnu za práci v malých rodinných 
zemědělských podnicích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto nařízení by mělo stanovit 
možnost nakládání s produkty 
nakoupenými v rámci veřejné intervence. 
Tato opatření by měla být přijata takovým 
způsobem, aby nedocházelo k narušení 
trhu a aby byl zajištěn rovný přístup ke 
zboží a rovné jednání s kupujícími.

(16) Toto nařízení by mělo stanovit 
možnost nakládání s produkty 
nakoupenými v rámci veřejné intervence. 
Tato opatření by měla být přijata takovým 
způsobem, aby nedocházelo k narušení 
trhu, aby byl zajištěn rovný přístup ke 
zboží a rovné jednání s kupujícími a aby se 
umožnilo, že zemědělská výroba bude 
dostupná pro režim rozdělování potravin 
nejchudším osobám v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto nařízení by mělo stanovit 
možnost nakládání s produkty 
nakoupenými v rámci veřejné intervence. 
Tato opatření by měla být přijata takovým 
způsobem, aby nedocházelo k narušení 
trhu a aby byl zajištěn rovný přístup ke 
zboží a rovné jednání s kupujícími.

(16) Toto nařízení by mělo stanovit 
možnost nakládání s produkty 
nakoupenými v rámci veřejné intervence. 
Tato opatření by měla být přijata takovým 
způsobem, aby nedocházelo k narušení 
trhu a aby byl zajištěn rovný přístup ke 
zboží a rovné jednání s kupujícími.
Nakládání s produkty by, pokud možno, 
mělo být použito k dosažení cílů strategie 
EU 2020, přičemž by se zároveň vyhnulo 
narušení na trhu s potravinami.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu zajištění transparentnosti trhu 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
stanovení podmínek, za kterých může 
Komise rozhodnout o poskytnutí podpory 
soukromého skladování s cílem dosáhnout
s ohledem na situaci na trhu rovnováhy na 
trhu a stabilizovat tržní ceny.

(17) V zájmu zajištění transparentnosti trhu 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
stanovení podmínek, za kterých může 
Komise rozhodnout o poskytnutí podpory 
soukromého skladování s cílem dosáhnout 
rovnováhy na trhu a zaručit minimální
ceny uvnitř Společenství, které poskytnou 
zemědělcům přijatelnou životní úroveň 
v souladu s cíli SZP.

Or. fr

Pozměňovací návrh 454
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu zajištění transparentnosti trhu 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
stanovení podmínek, za kterých může 
Komise rozhodnout o poskytnutí podpory 
soukromého skladování s cílem dosáhnout 
s ohledem na situaci na trhu rovnováhy na 
trhu a stabilizovat tržní ceny.

(17) V zájmu zajištění transparentnosti trhu 
by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
stanovení podmínek, za kterých může 
Komise rozhodnout o poskytnutí podpory 
soukromého skladování s cílem dosáhnout 
s ohledem na situaci na trhu rovnováhy na 
trhu a stabilizovat tržní ceny. Odvětví 
králičího masa nemá možnost zavést 
podporu soukromého skladování. S 
ohledem na skutečnost, že problémy 
tohoto odvětví jsou podobné problémům 
odvětví, která jsou již do tohoto režimu 
zahrnuta, by tato možnost měla být 
rozšířena, aby se tak přizpůsobila nabídka 
v odvětví králičího masa.

Or. es
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Pozměňovací návrh 455
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Podmínky poskytování podpory, 
pokud jde o bílý cukr: je-li během 
reprezentativního období průměrná cena 
bílého cukru zjištěná v Unii pod úrovní 
115 % referenční ceny a je-li 
pravděpodobné, že pod touto úrovní 
setrvá, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů s ohledem na situaci na 
trhu rozhodnout o poskytnutí podpory 
soukromého skladování bílého cukru 
podnikům, kterým byla přidělena kvóta na 
cukr.

Or. pl

Pozměňovací návrh 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Aby bylo možné zajistit žádoucí 
účinek soukromého skladování na trhy, 
měla by na Komisi být přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
opatření na snížení částky podpory 
vyplácené v případech, kdy je skladované 
množství nižší než nasmlouvané množství, 
a pokud jde o podmínky pro poskytování 
zálohy.

(20) Aby bylo možné zajistit žádoucí 
účinek soukromého skladování na trhy, 
měla by na Komisi být přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
opatření na snížení částky podpory 
vyplácené v případech, kdy je skladované 
množství nižší než nasmlouvané množství, 
a pokud jde o podmínky pro poskytování 
zálohy a podmínky pro opětovné uvedení 
na trh a nakládání s produkty včetně 
jejich zpřístupnění pro režim rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii.
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Or. en

Pozměňovací návrh 457
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Aby se posílila a doplnila stávající 
opatření týkající se řízení veřejného trhu a 
za účelem zajištění bezproblémového 
fungování tohoto trhu, by Komise měla 
zavést nástroj soukromého řízení nabídky 
pomocí koordinace samotných operátorů, 
kteří by měli mít možnost stahovat nebo 
zpracovávat produkty, pokud je to nutné, 
během hospodářského roku 
prostřednictvím uznaných sdružení 
organizací výrobců s dostatečně velkým 
podílem na trhu. Aby se zajistilo to, že 
tento nástroj nebude fungovat způsobem, 
který je v rozporu s cíli SZP a jednotného 
trhu, měla by Komise stanovit podmínky 
určující jeho fungování, autorizaci a 
aktivaci a také pravidla určující jeho 
financování, přičemž by měla zajistit, aby 
byl v souladu s pravidly EU o hospodářské 
soutěži.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyhnout se proměnlivosti prostřednictvím použití 
samoregulace odvětví k zavedení nástroje řízení trhu. Sdružení se mohou této role ujmout pod 
dohledem EU.

Pozměňovací návrh 458
José Bové
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Aby se posílily a doplnily stávající 
nástroje řízení trhu a aby se zajistilo jejich 
bezproblémové fungování, měl by být 
zaveden nástroj založený na soukromém 
řízení nabídky a koordinaci mezi 
jednotlivými účastníky trhu. Účastníci 
trhu by měli mít možnost stáhnout určitý 
výrobek v průběhu hospodářského roku 
s podporou uznaných sdružení organizací 
producentů, které mají dostatečný podíl 
na trhu. Pokud však jde o vytvoření 
organizací producentů v odvětví mléka, 
bylo dosud dosaženo pramalého pokroku. 
Dokud nebudou zřízeny organizace 
producentů, které budou dostatečně silné, 
aby mohly vyjednávat o pravidlech trhu, 
musí být producentům zaručena 
minimální míra stability trhu za pomoci 
organizace trhu, která přizpůsobí 
produkci evropské poptávce.  Režim kvót 
na mléko by tudíž měl být prodloužen do 
roku 2017.

Or. de

Pozměňovací návrh 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Stávající režim rozdělování potravin 
nejchudším osobám v Unii přijatý v rámci 
společné zemědělské politiky by měl být 
předmětem samostatného nařízení, jehož 
přijetím se zohlední cíle sociální 
soudržnosti režimu. V tomto nařízení by

(24) Stávající režim rozdělování potravin 
nejchudším osobám v Unii by měl nadále 
na vhodném právním základě zohledňovat 
své cíle sociální soudržnosti a umožnit, aby 
přispíval k cíli strategie Evropa 2020 
snížit chudobu v Unii. V tomto nařízení by 
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nicméně mělo být uvedeno ustanovení, 
které umožní nakládání s produkty v rámci 
veřejné intervence tím, že budou dány k 
dispozici tomuto režimu.

mělo být uvedeno ustanovení, které 
umožní nakládání s produkty v rámci 
veřejné intervence a soukromého 
skladování tím, že budou dány k dispozici 
tomuto režimu.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Měla by být podpořena spotřeba 
ovoce, zeleniny a mléčných produktů u 
dětí, a to i trvalým zvýšením podílu těchto 
produktů v jídelníčku dětí v době, kdy se 
utvářejí jejich stravovací návyky. Proto by
měla být propagována podpora Unie 
určená financování či spolufinancování 
dodávek těchto produktů dětem ve 
školských zařízeních.

(25) Měla by být podpořena spotřeba 
ovoce, zeleniny a mléčných produktů u 
dětí, a to i trvalým zvýšením podílu těchto 
produktů v jídelníčku dětí v době, kdy se 
utvářejí jejich stravovací návyky. Proto by
neměla být propagována pouze podpora 
Unie určená financování či 
spolufinancování dodávek těchto produktů 
dětem ve školských, předškolních a 
mimoškolních zařízeních, ale rovněž, 
obzvlášť v případě zeleniny, by Unie měla 
pomáhat zlepšit obraz a vnímání čerstvé 
zeleniny mezi dětmi i v jejich rodinách, 
což by podpořilo její konzumaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Olivový olej je klíčovým prvkem 
středomořské stravy. Různé studie 
publikované během posledních několika 
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desetiletí vypovídají o spojitosti mezi 
konzumací olivového oleje a zlepšeným 
kardiovaskulárním zdravím, silnějším 
imunitním systémem a udržováním 
dalších důležitých problémů týkajících se 
zdraví veřejnosti pod kontrolou. 
Konzumace olivového oleje v EU musí být 
podporována. S ohledem na to se po 
Komisi naléhavě požaduje, aby během 
jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v 
platnost navrhla program podobný 
programům na podporu konzumace 
mléčných výrobků a ovoce a zeleniny ve 
vzdělávacích a zdravotních zařízeních. 
Účast členských států v tomto programu 
by byla dobrovolná. Financování ze 
strany EU poskytnuté členským státům, 
které se rozhodnou zapojit se, by bylo 
podobné jako u výše uvedených 
stávajících programů.

Or. es

Pozměňovací návrh 462
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Komisi by měla být dána příležitost 
zřídit prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci programy navržené za účelem 
podpory spotřeby jiných produktů než 
ovoce a zeleniny a mléčných výrobků ve 
školách.

Or. es

Odůvodnění

Jiná odvětví musí být zahrnuta do tohoto úspěšného režimu.
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Pozměňovací návrh 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) V některých členských státech jsou 
producenti organizováni v obzvlášť 
nepatrné míře a organizace producentů 
jsou slabé, ne-li dokonce neexistující. 
S přihlédnutím k jejich konkrétní situaci a 
k tomu, do jaké míry jsou organizace 
producentů na jejich území rozvinuté, 
mohou členské státy rozhodnout, že 
povinnosti přidělené organizacím 
producentů budou vykonávat příslušné 
vnitrostátní orgány.

Or. pt

Pozměňovací návrh 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Režim podpory pro organizace 
producentů chmele je využíván pouze v 
jednom členském státě. S cílem vytvořit 
pružnost a harmonizovat přístupy v tomto 
odvětví s ostatními odvětvími by tento 
režim podpory měl být ukončen a mělo by 
být možné podporovat organizace 
producentů v rámci opatření pro rozvoj 
venkova.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 465
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Toto nařízení činí rozdíl mezi ovocem 
a zeleninou, mezi které patří na jedné 
straně ovoce a zelenina určené pro uvádění 
na trh a ovoce a zelenina určené pro 
zpracování a na druhé straně výrobky z 
ovoce a zeleniny. Pravidla pro organizace 
producentů, operační programy a 
finanční pomoc Unie se vztahují pouze na 
ovoce a zeleninu a ovoce a zeleninu 
určené výhradně ke zpracování.

(32) Toto nařízení činí rozdíl mezi ovocem 
a zeleninou, mezi které patří na jedné 
straně ovoce a zelenina určené pro uvádění 
na trh a ovoce a zelenina určené pro 
zpracování a na druhé straně výrobky z 
ovoce a zeleniny.

Or. es

Pozměňovací návrh 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Toto nařízení činí rozdíl mezi ovocem 
a zeleninou, mezi které patří na jedné 
straně ovoce a zelenina určené pro uvádění 
na trh a ovoce a zelenina určené pro 
zpracování a na druhé straně výrobky z 
ovoce a zeleniny. Pravidla pro organizace 
producentů, operační programy a finanční 
pomoc Unie se vztahují pouze na ovoce a 
zeleninu a ovoce a zeleninu určené 
výhradně ke zpracování.

(32) Toto nařízení činí rozdíl mezi ovocem 
a zeleninou, mezi které patří na jedné 
straně ovoce a zelenina určené pro uvádění 
na trh jako čerstvé plodiny a ovoce a 
zelenina určené pro zpracování a na druhé 
straně výrobky z ovoce a zeleniny. Pravidla 
pro organizace producentů, operační 
programy a finanční pomoc Unie se 
vztahují pouze na ovoce a zeleninu a ovoce 
a zeleninu určené výhradně ke zpracování.

Or. es

Pozměňovací návrh 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Produkce ovoce a zeleniny je 
nepředvídatelná a tyto produkty rychle 
podléhají zkáze. I omezené přebytky 
mohou výrazným způsobem narušit trh. 
Proto by měla být stanovena opatření pro 
řešení krizí, která by měla být i nadále 
začleňována do operačních programů.

(33) Produkce ovoce a zeleniny je 
nepředvídatelná a tyto produkty rychle 
podléhají zkáze. I omezené přebytky 
mohou výrazným způsobem narušit trh. 
Proto by měla být stanovena opatření pro 
řešení krizí, např. stažení z trhu nebo 
harmonogramy pro dovoz mezi členskými 
státy, která by měla být i nadále 
začleňována do operačních programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 468
Alfreds Rubiks

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Podpora zřizování seskupení 
producentů by měla být poskytována všem 
odvětvím ve všech členských státech v 
rámci politiky rozvoje venkova, a proto by 
měla být zvláštní podpora odvětví ovoce a 
zeleniny ukončena.

(35) Podpora zřizování seskupení 
producentů by měla být poskytována všem 
odvětvím ve všech členských státech v 
rámci politiky rozvoje venkova, a proto by 
měla být zvláštní podpora odvětví ovoce a 
zeleniny (včetně investic) ukončena.

Or. lv

Pozměňovací návrh 469
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Podpora zřizování seskupení (35) Podpora zřizování seskupení 
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producentů by měla být poskytována všem 
odvětvím ve všech členských státech v 
rámci politiky rozvoje venkova, a proto by 
měla být zvláštní podpora odvětví ovoce a 
zeleniny ukončena.

producentů by měla být poskytována všem 
odvětvím ve všech členských státech v 
rámci politiky rozvoje venkova, a proto by 
měla být zvláštní podpora odvětví ovoce a 
zeleniny ukončena. Tato podpora by 
neměla narušit rovné podmínky pro 
zemědělce a jejich organizace producentů 
na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Je důležité stanovit podpůrná opatření 
v odvětví vína na posílení konkurenčních 
struktur. Uvedená opatření by měla 
vymezit a financovat Unie, ale členské 
státy by si měly samy zvolit vhodný soubor 
opatření uspokojující potřeby jejich 
regionálních subjektů, případně s ohledem 
na jejich zvláštnosti, a začlenit je do 
vnitrostátních programů podpory. Za 
provádění takových programů by měly být 
odpovědné členské státy.

(39) Je důležité stanovit podpůrná opatření 
v odvětví vína. Uvedená opatření by měla 
vymezit a financovat Unie, ale členské 
státy by si měly samy zvolit vhodný soubor 
opatření uspokojující potřeby jejich 
regionálních subjektů, případně s ohledem 
na jejich zvláštnosti, a začlenit je do 
vnitrostátních programů podpory. Za 
provádění takových programů by měly být 
odpovědné členské státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 471
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jedním z klíčových opatření 
způsobilých pro vnitrostátní programy 
podpory by měla být propagace vín Unie a 

(40) Jedním z klíčových opatření 
způsobilých pro vnitrostátní programy 
podpory by měla být propagace vín Unie a 
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jejich uvádění na trh ve třetích zemích. 
Nadále by se měla financovat 
restrukturalizace a přeměna vinic, protože 
mají pozitivní strukturální dopady na 
odvětví vína. Podpora by měla být 
dostupná rovněž pro investice v odvětví 
vína, které směřují ke zlepšení hospodářské 
výkonnosti podniků jako takových. 
Podpora pro destilaci vedlejších produktů 
by měla představovat opatření dostupné 
pro členské státy, které chtějí tento nástroj 
použít k zajištění jakosti vína a zároveň 
chránit životní prostředí.

jejich uvádění na trh v Unii a ve třetích 
zemích. Nadále by se měla financovat 
restrukturalizace a přeměna vinic, protože 
mají pozitivní strukturální dopady na 
odvětví vína. Podpora by měla být 
dostupná rovněž pro investice v odvětví 
vína, které směřují ke zlepšení hospodářské 
výkonnosti podniků jako takových. 
Podpora pro destilaci vedlejších produktů 
by měla představovat opatření dostupné 
pro členské státy, které chtějí tento nástroj 
použít k zajištění jakosti vína a zároveň 
chránit životní prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) V případě katastrofy, ať již přírodní 
nebo způsobené člověkem, by zemědělci 
v členských státech měli být pojištěni 
v rámci veřejného zemědělského pojištění, 
které by jim zaručovalo spravedlivou míru 
ochrany.

Or. pt

Pozměňovací návrh 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Včelařství se vyznačuje různorodostí 
podmínek produkce a výnosů a 
rozptýlením a rozmanitostí hospodářských 

(44) Včelařství se vyznačuje různorodostí 
podmínek produkce a výnosů a 
rozptýlením a rozmanitostí hospodářských 
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subjektů, a to jak v oblasti produkce, tak i v 
jednotlivých fázích uvádění na trh. Kromě 
toho je vzhledem k rozšíření varroázy 
v několika členských státech v posledních 
letech a vzhledem k problémům, které tato 
choroba způsobuje v produkci medu, 
nadále nezbytný zásah Unie, protože 
varroázu nelze úplně vymýtit a je třeba ji 
ošetřovat schválenými produkty. Vzhledem 
k těmto okolnostem a s cílem zlepšit 
produkci a uvádění včelařských produktů 
na trh v Unii by měly být vnitrostátní 
programy pro toto odvětví vypracovávány
každé tři roky ve snaze zlepšit obecné 
podmínky produkce včelařských produktů 
a jejich uvádění na trh. Na financování 
těchto vnitrostátních programů by se měla 
podílet Unie.

subjektů, a to jak v oblasti produkce, tak i v 
jednotlivých fázích uvádění na trh. Kromě 
toho je vzhledem k rozšíření varroázy 
v několika členských státech v posledních 
letech a vzhledem k problémům, které tato 
choroba způsobuje v produkci medu, 
nadále nezbytný koordinovaný zásah Unie
v rámci evropské veterinární politiky, 
protože varroázu nelze úplně vymýtit a je 
třeba ji ošetřovat schválenými produkty.
Vzhledem k těmto okolnostem a s cílem 
zlepšit zdraví včel a produkci a uvádění 
včelařských produktů na trh v Unii by měly 
být vnitrostátní programy pro toto odvětví 
vypracovávány každé tři roky ve snaze 
zlepšit obecné podmínky produkce 
včelařských produktů a jejich uvádění na 
trh. Na financování těchto vnitrostátních 
programů by se měla podílet Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Ke zlepšení hospodářských podmínek 
produkce a uvádění na trh, jakož i k jakosti 
těchto produktů může přispět použití 
norem pro uvádění zemědělských produktů 
na trh. Uplatnění těchto norem je proto 
v zájmu producentů, obchodníků 
i spotřebitelů.

(48) Ke zlepšení hospodářských podmínek 
produkce a uvádění na trh, jakož i k jakosti 
těchto produktů může přispět použití 
norem pro uvádění zemědělských produktů 
na trh. Uplatnění těchto norem je proto 
v zájmu producentů, obchodníků 
i spotřebitelů. Mají-li se tato hospodářská 
a kvalitativní zlepšení uskutečnit, měla by 
se do tohoto nařízení a jeho prováděcích 
předpisů začlenit veškerá předchozí 
ustanovení o jednotné společné organizaci 
trhů a její prováděcí nařízení týkající se 
konkrétních norem, včetně těch, které se 
týkají označení původu, dodatečné 
požadavky na obchodování s ovocem a 
zeleninou, a obsah norem pro maso 
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dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu, 
mléko a mléčné výrobky, roztíratelné tuky, 
vejce a drůbeží maso, chmel a med.

Or. fr

Pozměňovací návrh 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Jedním z klíčových opatření 
způsobilých pro vnitrostátní programy 
podpory by měla být propagace 
zemědělských produktů Unie a jejich 
uvádění na trh v EU a ve třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) S ohledem na zájem spotřebitelů 
dostávat vhodné a transparentní 
informace o produktech by mělo být 
možné určit místo hospodaření případ od 
případu na odpovídající zeměpisné úrovni 
při zohlednění zvláštností určitých odvětví, 
především pokud jde o zpracované 
zemědělské produkty.

(54) Jelikož původ je užitečným 
ukazatelem pro spotřebitele i 
zhodnocením produktu ze stran výrobce, 
je žádoucí rozšířit požadavek na uvádění 
původu produktů v souladu s obsahem 
nařízení o informování spotřebitelů;
rovněž by mělo být možné určit místo 
hospodaření případ od případu na 
odpovídající zeměpisné úrovni při 
zohlednění zvláštností určitých odvětví, 
především pokud jde o zpracované 
zemědělské produkty.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82a) Z ekonomických, sociálních a 
environmentálních důvodů a z důvodů 
územního plánování ve venkovských 
tradičně vinařských oblastech a nad 
rámec požadavků na podporu sledování, 
rozmanitosti, prestiže a kvality evropských 
vinařských produktů je vhodné zachovat 
ve vinařském odvětví stávající systém práv 
na výsadbu, přičemž by se mělo 
zmodernizovat jeho řízení a systém by se 
měl stát flexibilnějším na úrovni 
členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 478
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82a) Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví,
že kvóty na cukr mají vypršet do 30. září 
2015. Za účelem zajištění 
bezproblémového přechodu tohoto odvětví 
na konec režimu kvót by bylo vhodné 
prodloužit tento režim o dva roky.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení režimu kvót o dva roky zajišťuje pro odvětví hladký přechod. Prodloužení by 
mělo být omezeno na dva roky, aby se zvýšila konkurenceschopnost odvětví cukru.
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Pozměňovací návrh 479
Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82a) Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, 
že kvóty na cukr mají vypršet do 30. září 
2015. Za účelem zajištění 
bezproblémového přechodu tohoto odvětví 
na konec režimu kvót by bylo vhodné 
prodloužit tento režim o dva roky.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení režimu kvót o dva roky zajišťuje pro odvětví hladký přechod. Prodloužení by 
mělo být omezeno na dva roky, aby se zvýšila konkurenceschopnost odvětví cukru.

Pozměňovací návrh 480
Esther Herranz García

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82a) Z ekonomických, sociálních a 
environmentálních důvodů a z důvodů 
územního plánování ve venkovských 
tradičně vinařských oblastech a nad 
rámec požadavků na zachování kontroly 
evropských vinařských produktů a na 
podporu rozmanitosti, prestiže a kvality je 
vhodné zachovat ve vinařském odvětví 
stávající systém práv na výsadbu na dobu 
neurčitou.

Or. es
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Pozměňovací návrh 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82a) Z ekonomických, sociálních a 
environmentálních důvodů, v zájmu 
zachování dědictví a z důvodů územního 
plánování ve venkovských tradičně 
vinařských oblastech a nad rámec 
požadavků na podporu rozmanitosti, 
prestiže a kvality evropských vinařských 
produktů je vhodné zachovat ve 
vinařském odvětví stávající systém práv na 
výsadbu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 482
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82a) Režim kvót na mléko zůstane 
v platnosti, dokud nebudou zavedena 
alternativní opatření – jakmile budou 
provedena posouzení dopadů – aby se 
zachovala rovnováha na trhu, aby bylo 
možné stále zásobovat trh Unie mlékem a 
mléčnými produkty a aby se 
minimalizovaly nepříznivé dopady, které 
by zrušení tohoto režimu mohlo zahrnovat 
pro producenty mléka na regionální, 
vnitrostátní i místní úrovni.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 483
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(82b) Režim kvót na mléko zůstane 
v platnosti, dokud nebudou zavedena 
alternativní opatření – jakmile budou 
provedena posouzení dopadů – aby se 
zachovala rovnováha na trhu, aby bylo 
možné stále zásobovat trh Unie mlékem a 
mléčnými produkty a aby se 
minimalizovaly nepříznivé dopady na 
regionální, vnitrostátní i místní úrovni, 
které by zrušení tohoto režimu mohlo pro 
producenty mléka mít.

Or. pt

Pozměňovací návrh 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) K zajištění spravedlivé vyváženosti 
práv a povinností cukrovarnických 
podniků a pěstitelů cukrové řepy budou 
po ukončení systému kvót třeba specifické 
nástroje. Proto by měla být zavedena 
standardní ustanovení upravující dohody 
mezi nimi.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 485
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) K zajištění spravedlivé vyváženosti
práv a povinností cukrovarnických podniků 
a pěstitelů cukrové řepy budou po 
ukončení systému kvót třeba specifické 
nástroje. Proto by měla být zavedena 
standardní ustanovení upravující dohody 
mezi nimi.

(83) Aby byla v odvětví cukru zajištěna 
spravedlivá vyváženost práv a povinností 
cukrovarnických podniků a pěstitelů 
cukrové řepy, jsou třeba specifické 
nástroje. Proto by měla být zavedena 
standardní ustanovení upravující dohody 
mezi nimi.

Or. pt

Pozměňovací návrh 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) K zajištění spravedlivé vyváženosti 
práv a povinností cukrovarnických podniků 
a pěstitelů cukrové řepy budou po 
ukončení systému kvót třeba specifické 
nástroje. Proto by měla být zavedena 
standardní ustanovení upravující dohody 
mezi nimi.

(83) K zajištění spravedlivé vyváženosti 
práv a povinností cukrovarnických podniků 
a pěstitelů cukrové řepy budou třeba 
specifické nástroje. Proto by měla být 
zavedena standardní ustanovení upravující 
dohody mezi nimi.

Or. pt

Pozměňovací návrh 487
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83a) Evropské trhy výroby cukru jsou 
ovlivněny režimem kvót na produkci 
cukrové řepy i clem na dovoz cukrové 
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třtiny a nedávný vývoj ve výrobě s sebou 
nese navýšení výnosů cukrové řepy a také 
zvýšení nákladů a cen na trzích 
s cukrovou třtinou. Z toho plyne, že se 
řepa rychle stává celosvětově 
konkurenceschopnou komoditou. 
Ukončení režimu kvót na cukrovou řepu 
musí být tedy spojeno s reformou a 
zrušením cla na dovoz cukrové třtiny. 
Monopolistická povaha zpracovatelské 
kapacity v určitých členských státech 
může navíc způsobit narušení trhu a 
vytvořit překážky pro pěstitele. Investice 
do zpracovatelské kapacity je však 
dlouhodobé povahy, a tudíž zrušení kvóty 
na cukrovou řepu by mělo zahrnovat 
přiměřené přechodné období, aby se pro 
odvětví cukru obecně zajistil hladký 
přechod a aby se napomohlo tomu, že 
investice určitě podpoří zvýšení 
zpracovatelské kapacity. Jakékoli zrušení 
kvót na cukrovou řepu musí být spojeno 
s odstraněním struktur celních sazeb na 
dovoz třtiny. V tomto ohledu je třeba, 
jakkoli je vítána ambice Evropské komise, 
která, pokud jde o zrušení kvóty na 
cukrovou řepu, počítá s rokem 2015, 
spojit toto zrušení s úplným a 
probíhajícím posouzením dopadů, které 
bude zahrnovat důsledky pro světový i 
jednotný trh. Aby se zaručila jistota 
dodávek pro evropské spotřebitele, změny 
kvóty na cukrovou řepu by měly být 
doprovázeny odstraněním celních 
překážek pro dovoz cukrové třtiny. Může 
být tedy nezbytné odložit termín zrušení 
kvót na cukrovou řepu plánované na rok 
2015, toto odložení však nesmí prodloužit 
tento režim déle než do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Britta Reimers, George Lyon
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83a) Aby se zajistila spravedlivá soutěž a 
rozmanitost nabídky v odvětví cukru v EU, 
měla by Komise zajistit spravedlivou 
rovnováhu mezi právy a povinnostmi 
producentů třtinového a řepného cukru. 
V případě, že dovoz třtinového cukru od 
přednostních partnerů nedosahuje 
očekávaných úrovní, Komise by měla 
povolit další dovoz s nulovou celní sazbou, 
aby tak zajistila, že na trhu s cukrem v EU 
bude k dispozici dostatek surovin.

Or. en

Odůvodnění

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Pozměňovací návrh 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83a) Toto nařízení by mělo zajistit, 
protože je to nezbytné, aby členské státy 
mohly znovu získat kvóty na produkci 
řepy určené k rafinaci, což se týká 
zejména zemí, které o své kvóty přišly a 
jsou nyní, pokud jde o suroviny ke
zpracování, zcela závislé na dovozu; mělo 
by navíc zaručit spravedlivý přístup 
k surovinám k výrobě cukru.   
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Or. pt

Pozměňovací návrh 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83a) Režim kvót by jakožto nástroj 
regulace trhu měl být zachován a 
vylepšen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby mohli pěstitelé cukrové řepy 
dokončit proces adaptace na zásadní 
reformu, která byla v odvětví cukru 
provedena v roce 2006, a aby mohli 
pokračovat v úsilí o zvyšování 
konkurenceschopnosti, které bylo touto 
reformou zahájeno, je třeba, aby byla 
přepracovaná verze stávajícího systému 
kvót prodloužena do konce 
hospodářského roku 2019/2020, pokud 
kvóty neskončí v roce 2015, jak se 
plánovalo. Přepracovaný režim by měl 
všem členským státům, které si to přejí, 
dovolovat využívat kvóty na cukr. Podpora 
Unie by měla směřovat k rozšíření 
cukrovarnického průmyslu v EU a měla 
by být poskytnuta pomoc v členských 
státech, pokud jde o počáteční náklady při 
zpracování cukru. Nicméně značné 
opakující se napětí pozorované na 
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evropském trhu s cukrem si žádá 
mechanismus, který by na nezbytně 
dlouhou dobu automaticky překvalifikoval 
cukr nepodléhající kvótám na cukr 
podléhající kvótám, aby tak bylo možné 
zachovat strukturální rovnováhu tohoto 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na to, že EU je, co se týče výroby cukru, soběstačná jen z 85 %, je nezbytné tento 
průmysl rozšířit.

Pozměňovací návrh 492
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby mohli pěstitelé cukrové řepy 
dokončit proces adaptace na zásadní 
reformu, která byla v odvětví cukru 
provedena v roce 2006, a aby mohli 
pokračovat v úsilí o zvyšování 
konkurenceschopnosti, které bylo touto 
reformou zahájeno, je třeba, aby byl 
stávající systém kvót prodloužen do konce 
hospodářského roku 2019/2020. Nicméně 
napětí na evropském trhu s cukrem 
vyžaduje zřízení mechanismu, který by 
umožňoval na nezbytně dlouhou dobu 
zpřístupnit cukr, který nepodléhá kvótám, 
trhu, což by umožnilo, aby strukturální 
rovnováhu tohoto trhu byla zachována.

Or. pl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává formální podobu současné situaci tím, že nabízí možnost 
zpřístupnit určité množství cukru, který nepodléhá kvótám, trhu EU. Jeho účelem je 
poskytnout právní jistotu a stabilitu trhu. Rozhodnutí zpřístupnit (a ne překvalifikovat) cukr, 
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který nepodléhá kvótám, by mělo být založeno na rozboru kvantitativních údajů.

Pozměňovací návrh 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby mohli producenti cukrové řepy 
dokončit proces přizpůsobení se zásadní 
reformě provedené v roce 2006, a aby 
mohli pokračovat v úsilí o zvyšování 
konkurenceschopnosti, které bylo touto 
reformou zahájeno, je třeba, aby byl 
stávající systém kvót prodloužen nejméně 
do konce hospodářského roku 2019/2020. 
Nicméně časté a intenzivní napětí na 
evropském trhu s cukrem si žádá zavedení 
mechanismu, na jehož základě se cukr 
nepodléhající kvótám zahrne do kvóty, a 
to automaticky a na nezbytně dlouhou 
dobu, aby se tak zachovala strukturální 
rovnováha na trhu. 

Or. de

Pozměňovací návrh 494
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby mohli pěstitelé cukrové řepy 
dokončit proces adaptace na zásadní 
reformu, která byla v odvětví cukru 
provedena v roce 2006, a aby mohli 
pokračovat v úsilí o zvyšování 
konkurenceschopnosti, které bylo touto 
reformou zahájeno, je třeba, aby byl 
stávající systém kvót prodloužen do konce 
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hospodářského roku 2019/2020. Nicméně 
napětí pozorované na evropském trhu 
s cukrem si žádá mechanismus, který by 
na nezbytně dlouhou dobu umožňoval 
automaticky uvolnit pro trh cukr 
nepodléhající kvótám, aby se tak 
zachovala strukturální rovnováhu tohoto 
trhu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh dává formální podobu současné situaci tím, že nabízí možnost 
uvolnit pro trh EU určité množství cukru, který nepodléhá kvótám. Byl navržen, aby zajistil 
právní jistotu a stabilitu trhu. Rozhodnutí uvolnit (ne překvalifikovat) cukr nepodléhající 
kvótám by mělo být především založeno na rozboru kvantitativních údajů (a ne na „značném 
opakujícím se“ napětí, což jsou termíny, které mohou být interpretovány subjektivně).

Pozměňovací návrh 495
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby mohli pěstitelé cukrové řepy 
dokončit proces adaptace na zásadní 
reformu, která byla v odvětví cukru 
provedena v roce 2006, a aby mohli 
pokračovat v úsilí o zvyšování 
konkurenceschopnosti, které bylo touto 
reformou zahájeno, je třeba, aby byl 
stávající systém kvót prodloužen do konce 
hospodářského roku 2019/2020. Nicméně 
napětí, které se objevuje na evropském 
trhu s cukrem, vyžaduje zřízení 
mechanismu, který by umožňoval na 
nezbytně dlouhou dobu dodávat cukr, 
který nepodléhá kvótám, na trh, což by 
umožnilo, aby strukturální rovnováhu 
tohoto trhu byla zachována.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 496
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby mohli pěstitelé cukrové řepy a 
cukrové třtiny pokračovat v procesu 
adaptace na zásadní reformu, která byla v 
odvětví cukru provedena v roce 2006, a 
aby mohli pokračovat v úsilí o zvyšování 
konkurenceschopnosti, které bylo touto 
reformou zahájeno, je třeba, aby byl 
stávající systém kvót prodloužen alespoň 
do konce hospodářského roku 2019/2020. 
Nicméně časté a intenzivní napětí, které se 
objevuje na evropském trhu s cukrem, 
vyžaduje zřízení mechanismu, který by 
umožňoval na nezbytně dlouhou dobu 
automaticky překvalifikovat cukr 
nepodléhající kvótám na cukr podléhající 
kvótám a zachovat tak strukturální 
rovnováhu tohoto trhu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 497
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) S ohledem na definitivní odstranění 
systému kvót od roku 2020 je třeba, aby 
Komise do 1. července 2018 předložila 
Parlamentu a Radě zprávu o vhodných 
opatřeních na zrušení systému kvót a o 
opatřeních nezbytných pro hladký 
přechod v tomto odvětví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 498
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Komise by do 1. července 2018 měla 
Parlamentu a Radě předložit zprávu o 
vhodných opatřeních, která by měla být 
přijata při ukončování stávajícího systému 
kvót, a o budoucnosti odvětví po roce 
2020. Tato zpráva by měla obsahovat 
veškeré návrhy nezbytné pro přípravu 
celého odvětví na období po roce 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby se režim EU pro dovoz cukru a 
isoglukózy přizpůsobil reformě odvětví 
cukru provedené v roce 2006 a také 
ukončení režimu kvót, měla by Komise 
upravit společný celní sazebník, pokud jde 
o následující produkty: a) cukr kódu KN 
1701; b) isoglukózu kódů KN 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30. Do 
ukončení systému kvót by Komise měla 
mít možnost pozastavit dovozní cla 
v případě nedostatku dodávek.

Or. en
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Odůvodnění

Zrušení kvót na cukr bude vyžadovat delší adaptaci režimu EU pro dovoz, aby se předešlo 
nadměrné koncentraci dodávek a aby byl umožněn dostatečný přístup k surovinám na 
deficitních trzích. Do té doby může být třeba pozastavit v případě nedostatku dodávek dovozní 
clo, přičemž by toto pozastavení platilo jen pro daný případ, aby se zajistila 
konkurenceschopnost evropského potravinářského průmyslu a rafinérií zpracovávajících 
cukrovou třtinu.

Pozměňovací návrh 500
Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby se režim EU pro dovoz cukru a 
isoglukózy přizpůsobil reformě odvětví 
cukru provedené v roce 2006 a také 
ukončení režimu kvót, měla by Komise 
upravit společný celní sazebník, pokud jde 
o následující produkty: a) cukr kódu KN 
1701; b) isoglukózu kódů KN 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30. Do 
ukončení systému kvót by Komise měla 
mít možnost pozastavit dovozní cla 
v případě nedostatku dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby se zajistila spravedlivá soutěž a 
rozmanitost nabídky v odvětví cukru v EU, 
měla by Komise zajistit spravedlivou 
rovnováhu mezi právy a povinnostmi 
producentů třtinového a řepného cukru. 
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V případě, že dovoz třtinového cukru od 
přednostních partnerů nedosahuje 
očekávaných úrovní, Komise by měla 
povolit další dovoz s nulovou celní sazbou, 
aby tak zajistila, že na trhu s cukrem v EU 
bude k dispozici dostatek surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby se vzala v úvahu specifičnost 
odvětví cukru, Komise zajistí spravedlivou 
rovnováhu mezi právy a povinnostmi 
producentů v odvětví cukru v EU, jako je 
například zajištění spravedlivých 
podmínek přístupu k surovinám pro 
všechny zúčastněné strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby se vzala v úvahu specifičnost 
odvětví cukru, Komise zajistí spravedlivou 
rovnováhu mezi právy a povinnostmi 
producentů v odvětví cukru v EU, jako je 
například zajištění spravedlivých 
podmínek přístupu k surovinám pro 
všechny zúčastněné strany.

Or. en
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Pozměňovací návrh 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84b) Komise by také do 1. července 2018 
měla Evropskému parlamentu a Radě 
předložit zprávu o vhodných opatřeních 
týkajících se možného ukončení 
stávajícího režimu kvót a o budoucnosti 
tohoto odvětví po roce 2020, která bude 
rovněž obsahovat návrhy ohledně toho, 
jak se toto odvětví jako celek může na 
období po roce 2020 připravit.

Or. de

Pozměňovací návrh 505
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84b) Komise by do 1. července 2018 měla 
Parlamentu a Radě předložit zprávu o 
vhodných opatřeních, která by měla být 
přijata při ukončování stávajícího systému 
kvót, a o budoucnosti odvětví po roce 
2020. Tato zpráva by měla obsahovat 
veškeré návrhy nezbytné pro přípravu 
celého odvětví na období po roce 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 506
Janusz Wojciechowski



AM\907930CS.doc 43/161 PE492.801v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84b) Komise by do 1. července 2018 měla 
Parlamentu a Radě předložit zprávu o 
vhodných postupech, které by měly být 
použity při ukončování stávajícího 
systému kvót po roce 2020. Tato zpráva by 
rovněž měla obsahovat jakékoli návrhy 
nezbytné pro přípravu celého odvětví na 
období po roce 2020.

Or. pl

Odůvodnění

Stávající společná organizace trhu v odvětví cukru by měla být prodloužena alespoň do roku 
2020, aby se evropskému odvětví cukru umožnilo optimalizovat efektivitu a zlepšit 
konkurenceschopnost za účelem čelit nestabilitě, která je příznačná pro světový trh s cukrem, 
zajistit stabilní dodávky v rámci Společenství, dostát mezinárodním závazkům EU a zajistit 
spravedlivé rozdělení přidané hodnoty ve výrobním řetězci.

Pozměňovací návrh 507
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84b) Podle článku 349 Smlouvy by se 
měla vzít v úvahu zvláštní situace odvětví 
cukru v nejvzdálenějších regionech a 
měla by být nadále poskytována podpora, 
aby toto odvětví přežilo. Komise by 
v žádném případě neměla podnikat 
opatření, která jsou v rozporu se zájmy 
odvětví cukru v nejvzdálenějších 
regionech, ale měla by obzvlášť zohlednit 
zájmy producentů a hledat řešení, která 
umožní pěstitelům cukrové třtiny získat 
slušný příjem.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Organizace producentů a jejich 
sdružení mohou hrát užitečnou úlohu při 
soustředění nabídky a podpoře 
osvědčených postupů. Mezioborové 
organizace mohou hrát významnou úlohu 
při zajišťování dialogu mezi subjekty 
dodavatelského řetězce a při podpoře 
osvědčených postupů a transparentnosti 
trhu. Stávající pravidla týkající se 
vymezení a uznávání těchto organizací a 
jejich sdružení zahrnujících některá 
odvětví by proto měla být harmonizována, 
zefektivněna a rozšířena, aby se stanovilo 
uznávání na žádost podle předpisů 
stanovených v právu EU ve všech 
odvětvích.

(85) Organizace producentů a jejich 
sdružení mohou hrát užitečnou úlohu při 
soustředění nabídky a podpoře 
osvědčených postupů. Uznává, že se musí 
zvýšit úsilí, aby se dále upevnila pozice 
organizací producentů v určitých 
členských státech. Mezioborové 
organizace mohou hrát významnou úlohu 
při zajišťování dialogu mezi subjekty 
dodavatelského řetězce a při podpoře 
osvědčených postupů a transparentnosti 
trhu. Stávající pravidla týkající se 
vymezení a uznávání těchto organizací a 
jejich sdružení zahrnujících některá 
odvětví by proto měla být harmonizována, 
zefektivněna a rozšířena, aby se stanovilo 
uznávání na žádost podle předpisů 
stanovených v právu EU ve všech 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Organizace producentů a jejich 
sdružení mohou hrát užitečnou úlohu při 
soustředění nabídky a podpoře 
osvědčených postupů. Mezioborové 
organizace mohou hrát významnou úlohu 
při zajišťování dialogu mezi subjekty 

(85) Organizace producentů a jejich 
sdružení mohou hrát užitečnou úlohu při 
soustředění nabídky, zlepšování uvádění 
produktů na trh, napravování 
nerovnováhy v hodnotovém řetězci a 
podpoře osvědčených postupů. 
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dodavatelského řetězce a při podpoře 
osvědčených postupů a transparentnosti 
trhu. Stávající pravidla týkající se 
vymezení a uznávání těchto organizací a 
jejich sdružení zahrnujících některá 
odvětví by proto měla být harmonizována, 
zefektivněna a rozšířena, aby se stanovilo 
uznávání na žádost podle předpisů 
stanovených v právu EU ve všech 
odvětvích.

Mezioborové organizace mohou hrát 
významnou úlohu při zajišťování dialogu 
mezi subjekty dodavatelského řetězce a při 
podpoře osvědčených postupů 
a transparentnosti trhu. Stávající pravidla 
týkající se vymezení a uznávání těchto 
organizací a jejich sdružení zahrnujících 
některá odvětví by proto měla být 
harmonizována, zefektivněna a rozšířena, 
aby se stanovilo uznávání na žádost podle 
předpisů stanovených v právu EU ve všech 
odvětvích.

Or. es

Odůvodnění

Organizace producentů mohou plnit úlohy, které již plní zprávy, experti Komise a skupiny na 
vysoké úrovni.

Pozměňovací návrh 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85a) Při připravování studií a výzkumu s 
cílem zabránit krizi v různých 
zemědělských odvětvích by měly být vzaty 
v úvahu údaje shromážděné zemědělskou 
účetní datovou sítí, a to vzhledem k tomu, 
že odrážejí výkonnost zemědělských 
podniků. Tyto údaje by měly být 
užitečným nástrojem pro předcházení 
krizi a krizové řízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 511
George Lyon
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85a) Vzhledem k ukončení systému práv 
na výsadbu a za účelem zlepšení a 
stabilizace fungování společného trhu 
s vínem musí být mezioborovým 
organizacím v odvětví vína dána možnost 
rozhodovat o řízení produkčního 
potenciálu. Jsou zapotřebí zvláštní 
ustanovení zmocňující zastupující 
mezioborové organizace v odvětví vína 
k řízení produkčního potenciálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Pokud jde o živé rostliny, hovězí a 
telecí maso, vepřové maso, skopové a kozí 
maso, vejce a drůbeží maso, měla by být 
stanovena možnost přijímat některá 
opatření usnadňující přizpůsobení nabídky 
požadavkům trhu, což může přispět ke 
stabilizaci trhů a zajistit přiměřenou 
životní úroveň dotčeného zemědělského 
obyvatelstva.

(87) Pokud jde o všechny zemědělce, kteří 
vyrábějí jeden nebo více produktů 
uvedených v příloze I, měla by být 
stanovena možnost přijímat některá 
opatření zajišťující přiměřenou životní 
úroveň. To například znamená, že aktivní 
zemědělci by měli na své produkty získat 
přiměřenou a rozumnou cenu, což 
zahrnuje kompenzace za investice do 
udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(87) Pokud jde o živé rostliny, hovězí a 
telecí maso, vepřové maso, skopové a kozí 
maso, vejce a drůbeží maso, měla by být 
stanovena možnost přijímat některá 
opatření usnadňující přizpůsobení nabídky 
požadavkům trhu, což může přispět ke 
stabilizaci trhů a zajistit přiměřenou životní 
úroveň dotčeného zemědělského 
obyvatelstva.

(87) Pokud jde o živé rostliny, hovězí a 
telecí maso, vepřové maso, skopové a kozí 
maso, králičí maso, vejce a drůbeží maso, 
měla by být stanovena možnost přijímat 
některá opatření usnadňující přizpůsobení 
nabídky požadavkům trhu, což může 
přispět ke stabilizaci trhů a zajistit 
přiměřenou životní úroveň dotčeného 
zemědělského obyvatelstva.

Or. es

Pozměňovací návrh 514
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) S cílem podpořit činnost organizací 
producentů, jejich sdružení a 
mezioborových organizací, která by 
usnadnila přizpůsobení nabídky 
požadavkům trhu, s výjimkou činností 
týkajících se stažení produktů z trhu, by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o opatření na 
zlepšení jakosti živých rostlin, hovězího a 
telecího masa, vepřového masa, skopového 
a kozího masa, vajec a drůbežího masa; o 
podporu lepší organizace produkce, 
zpracování a uvádění na trh; zjednodušení 
zjišťování vývoje tržních cen a možnost 
vypracovávat krátkodobé a dlouhodobé 
předběžné odhady na základě používaných 
výrobních prostředků.

(88) S cílem podpořit činnost organizací 
producentů, jejich sdružení a 
mezioborových organizací, která by 
usnadnila přizpůsobení nabídky 
požadavkům trhu, s výjimkou činností 
týkajících se stažení produktů z trhu, by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o opatření na 
zlepšení jakosti živých rostlin, hovězího a 
telecího masa, vepřového masa, skopového 
a kozího masa, králičího masa, vajec a 
drůbežího masa; o podporu lepší 
organizace produkce, zpracování a uvádění 
na trh; zjednodušení zjišťování vývoje 
tržních cen a možnost vypracovávat 
krátkodobé a dlouhodobé předběžné 
odhady na základě používaných výrobních 
prostředků.

Or. es
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Pozměňovací návrh 515
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 89 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(89a) Režim kvót na mléko zůstane 
v platnosti, dokud nebudou nalezeny 
prostředky, které zachovají rovnováhu na 
trhu, umožní, aby byl trh Unie stále 
zásobován mlékem a mléčnými produkty, 
a minimalizují nepříznivé dopady, které se 
mohou vyskytnout na místní nebo 
regionální úrovni, zvláště v regionech 
značně závislých na produkci mléka, nebo 
na vnitrostátní úrovni.

Or. pt

Pozměňovací návrh 516
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 89 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(89b) Pro účely předchozího bodu 
odůvodnění by Komise měla provést 
podrobné posouzení dopadů opatření, 
která zachovají rovnováhu na trhu, 
umožní, aby byl trh Unie stále zásobován 
mlékem a mléčnými produkty, a 
minimalizují nepříznivé dopady, které se 
mohou vyskytnout na místní nebo 
regionální úrovni, zvláště v regionech 
značně závislých na produkci mléka, nebo 
na vnitrostátní úrovni v důsledku změn na 
trhu, které by pravděpodobně nastaly, 
kdyby byly kvóty zrušeny.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(90a) V některých členských státech je 
přidaná hodnota v rámci potravinového 
dodavatelského řetězce rozdělena velmi 
nerovnoměrně, přičemž dlouhodobým 
problémem jsou nízké ceny producentů. 
Za účelem zlepšení cen producentů ve 
prospěch producentů, a tudíž za účelem 
přispění k spravedlivému a řádnému 
rozdělení přidané hodnoty v rámci řetězce 
by členským státům mělo být povoleno 
přijmout určité formy intervence, 
například stanovením maximálních marží 
pro každého účastníka řetězce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 518
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(91) Ve snaze zajistit racionální rozvoj 
výroby a rovněž přiměřenou životní úroveň 
producentů mléka by se měla posílit jejich 
pozice ve vyjednávání se zpracovateli; 
výsledkem by mělo být přiměřenější 
rozdělování přidané hodnoty 
v dodavatelském řetězci. Proto by za 
účelem dosažení těchto cílů SZP mělo být 
přijato ustanovení podle článku 42 a čl. 43 
odst. 2 Smlouvy, které umožní organizacím 
producentů sestávajícím ze zemědělců 
zaměřených na produkci mléka a mléčných 

(91) Ve snaze zajistit racionální rozvoj 
výroby a rovněž přiměřenou životní úroveň 
producentů mléka by se měla posílit jejich 
pozice ve vyjednávání se zpracovateli; 
výsledkem by mělo být přiměřenější 
rozdělování přidané hodnoty 
v dodavatelském řetězci. Proto by za 
účelem dosažení těchto cílů SZP mělo být 
přijato ustanovení podle článku 42 a čl. 43 
odst. 2 Smlouvy, které umožní organizacím 
producentů sestávajícím ze zemědělců 
zaměřených na produkci mléka a mléčných 
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výrobků nebo jejich sdružením vyjednávat 
s mlékárnou smluvní podmínky, včetně
ceny, pro část nebo celek produkce svých 
členů. Aby se zachovala účinná 
hospodářská soutěž na trhu s mlékem a 
mléčnými výrobky, měly by se na tuto 
možnost vztahovat příslušné kvantitativní 
limity.

výrobků nebo jejich sdružením vyjednávat 
s mlékárnou smluvní podmínky, včetně
cen, které by však neměly být příliš nízké, 
aby pokryly výrobní náklady a poskytly 
zemědělcům slušnou odměnu za jejich 
práci, pro část nebo celek produkce svých 
členů. Za tímto účelem by měl být zřízen 
Evropský úřad pro mléko, který by 
nepřetržitě sledoval cenové trendy 
vyráběných množství a vynucoval 
dodržování základní produkční ceny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 519
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(91) Ve snaze zajistit racionální rozvoj 
výroby a rovněž přiměřenou životní úroveň
producentů mléka by se měla posílit jejich 
pozice ve vyjednávání se zpracovateli; 
výsledkem by mělo být přiměřenější 
rozdělování přidané hodnoty 
v dodavatelském řetězci. Proto by za 
účelem dosažení těchto cílů SZP mělo být 
přijato ustanovení podle článku 42 a čl. 43 
odst. 2 Smlouvy, které umožní organizacím 
producentů sestávajícím ze zemědělců
zaměřených na produkci mléka a 
mléčných výrobků nebo jejich sdružením 
vyjednávat s mlékárnou smluvní
podmínky, včetně ceny, pro část nebo 
celek produkce svých členů. Aby se
zachovala účinná hospodářská soutěž na 
trhu s mlékem a mléčnými výrobky, měly 
by se na tuto možnost vztahovat příslušné
kvantitativní limity.

(91) Ve snaze zajistit životaschopný rozvoj 
výroby a rovněž přiměřenou životní úroveň
zemědělců by se měla posílit jejich pozice 
ve vyjednávání s potenciálními 
kupujícími; výsledkem by mělo být 
přiměřenější rozdělování přidané hodnoty 
v dodavatelském řetězci. Proto by za 
účelem dosažení těchto cílů SZP mělo být 
přijato ustanovení podle článku 42 a čl. 43 
odst. 2 Smlouvy, které umožní organizacím 
producentů sestávajícím ze zemědělců 
nebo jejich sdružením vyjednávat
s kupujícím podmínky smluv, včetně ceny, 
pro část nebo celek produkce svých členů,
aby se tak zabránilo tomu, aby kupující 
vynucovali ceny, které jsou nižší než 
výrobní ceny.

Or. es
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Odůvodnění

Základní zásady stanovené v balíčku pro mléko (nařízení (EU) č. 261/2012) se musí vztahovat 
na všechny transakce v odvětví.

Pozměňovací návrh 520
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(91) Ve snaze zajistit racionální rozvoj 
výroby a rovněž přiměřenou životní úroveň
producentů mléka by se měla posílit jejich 
pozice ve vyjednávání se zpracovateli; 
výsledkem by mělo být přiměřenější 
rozdělování přidané hodnoty 
v dodavatelském řetězci. Proto by za 
účelem dosažení těchto cílů SZP mělo být 
přijato ustanovení podle článku 42 a čl. 43 
odst. 2 Smlouvy, které umožní organizacím 
producentů sestávajícím ze zemědělců
zaměřených na produkci mléka a 
mléčných výrobků nebo jejich sdružením 
vyjednávat s mlékárnou smluvní 
podmínky, včetně ceny, pro část nebo 
celek produkce svých členů. Aby se 
zachovala účinná hospodářská soutěž na 
trhu s mlékem a mléčnými výrobky, měly 
by se na tuto možnost vztahovat příslušné 
kvantitativní limity.

(91) Ve snaze zajistit racionální a 
udržitelný rozvoj výroby a rovněž 
přiměřenou životní úroveň aktivních 
zemědělců by se měla posílit jejich pozice 
ve vyjednávání se zpracovateli; výsledkem 
by mělo být přiměřenější rozdělování 
přidané hodnoty v dodavatelském řetězci.
Proto by za účelem dosažení těchto cílů 
SZP mělo být přijato ustanovení podle 
článku 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy, které 
umožní organizacím producentů 
sestávajícím z aktivních zemědělců nebo 
jejich sdružením vyjednávat s mlékárnou 
smluvní podmínky, včetně ceny, pro část 
nebo celek produkce svých členů. Aby se 
zachovala účinná hospodářská soutěž na 
trhu, měly by se na tuto možnost vztahovat 
příslušné kvantitativní limity.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(91) Ve snaze zajistit racionální rozvoj 
výroby a rovněž přiměřenou životní úroveň 
producentů mléka by se měla posílit jejich 
pozice ve vyjednávání se zpracovateli; 
výsledkem by mělo být přiměřenější 
rozdělování přidané hodnoty 
v dodavatelském řetězci. Proto by za 
účelem dosažení těchto cílů SZP mělo být 
přijato ustanovení podle článku 42 a čl. 43 
odst. 2 Smlouvy, které umožní organizacím 
producentů sestávajícím ze zemědělců 
zaměřených na produkci mléka a mléčných 
výrobků nebo jejich sdružením vyjednávat 
s mlékárnou smluvní podmínky, včetně 
ceny, pro část nebo celek produkce svých 
členů. Aby se zachovala účinná 
hospodářská soutěž na trhu s mlékem a 
mléčnými výrobky, měly by se na tuto 
možnost vztahovat příslušné kvantitativní 
limity.

(91) Ve snaze zajistit racionální rozvoj 
výroby a rovněž přiměřenou životní úroveň 
producentů mléka by se měla posílit jejich 
pozice ve vyjednávání se zpracovateli; 
výsledkem by mělo být přiměřenější 
rozdělování přidané hodnoty 
v dodavatelském řetězci. Proto by za 
účelem dosažení těchto cílů SZP mělo být 
přijato ustanovení podle článku 42 a čl. 43 
odst. 2 Smlouvy, které umožní organizacím 
producentů sestávajícím ze zemědělců 
zaměřených na produkci mléka a mléčných 
výrobků nebo jejich sdružením vyjednávat 
s mlékárnou smluvní podmínky, včetně 
ceny, pro část nebo celek produkce svých 
členů. Aby se zachovala účinná 
hospodářská soutěž na trhu s mlékem a 
mléčnými výrobky, měly by se na tuto 
možnost vztahovat příslušné kvantitativní 
limity. Toto ustanovení by se mělo 
vztahovat na celý dodavatelský řetězec, 
tedy včetně družstev.

Or. fr

Odůvodnění

Kolektivně vyjednávat by měly moci pouze organizace producentů zřízené zemědělci. Tato 
vyjednávání jsou nezbytná, co se týče přiměřenějšího rozdělování přidané hodnoty v 
dodavatelském řetězci, který tak přísně penalizuje producenty.

Pozměňovací návrh 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(91a) Komise by měla navrhnout opatření, 
která zajistí hladký přechod v odvětví 
mléka a mléčných výrobků před zrušením 
kvót v roce 2015 v souladu se závazky 
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přijatými v roce 2008. Mělo by se zvážit 
několik možností, které by členských 
státům potýkajícím se s potížemi umožnily 
pružnější přístup, včetně úpravy obsahu 
máselného tuku či lineárního snížení 
dodatkové dávky před rokem 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(91a) Aby se producentům umožnilo 
zajistit si spravedlivý podíl z příjmu 
rozdělovaného v rámci dodavatelského 
řetězce, politiky Unie musí rovněž 
zahrnovat smluvní vztahy navázané mezi 
fázemi zpracování a distribuce, čímž by 
všechny smluvní vztahy v řetězci byly 
zahrnuty do rámce komplexního přístupu, 
aby se tak spravedlivé rozdělení stalo 
dosažitelným cílem. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 524
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(93) Aby se zajistilo, že cíle a odpovědnost 
organizací producentů, sdružení organizací 
producentů, mezioborových organizací a 
organizací hospodářských subjektů budou 
jasně vymezeny, a přispějí tak k efektivitě 
jejich činností, aby se zohlednily 

(93) Aby se zajistilo, že cíle a odpovědnost 
organizací producentů (včetně 
zemědělských družstev), sdružení 
organizací producentů, mezioborových 
organizací a organizací hospodářských 
subjektů budou jasně vymezeny, a přispějí 
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zvláštnosti každého odvětví a zajistilo 
dodržování zásad hospodářské soutěže a 
řádné fungování společné organizace trhů, 
měla by být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
pravidla týkající se konkrétních cílů, které 
tyto organizace a sdružení mohou sledovat, 
sledují nebo nesledují, včetně odchylek od 
cílů uvedených v tomto nařízení, stanovy, 
uznání, strukturu, právní subjektivitu, 
členství, velikost, odpovědnost a činnosti 
těchto organizací a sdružení, účinek 
uznání, zrušení uznání, a sloučení; 
nadnárodních organizací a sdružení, 
svěření činností vnějším subjektům a 
poskytování technických prostředků 
organizacemi nebo sdruženími, 
minimálního objemu nebo hodnoty tržní 
produkce organizací a sdružení, rozšíření 
působnosti některých pravidel organizací 
na nečleny a povinné placení příspěvků 
nečleny, včetně seznamu přísnějších 
pravidel produkce, jejichž působnost může 
být rozšířena, dalších požadavků, pokud 
jde o reprezentativnost, dotčené 
hospodářské oblasti, včetně přezkumu 
jejich definice Komisí, minimální období, 
během kterého by pravidla měla platit před 
rozšířením jejich působnosti, osoby nebo 
organizace, na něž se pravidla nebo 
příspěvky mohou vztahovat, a okolnosti, za 
nichž Komise může požadovat, aby 
rozšíření působnosti pravidel nebo povinné 
příspěvky byly zamítnuty nebo odebrány.

tak k efektivitě jejich činností, aby se 
zohlednily zvláštnosti každého odvětví, 
zajistilo dodržování zásad hospodářské 
soutěže a řádné fungování společné 
organizace trhů a aby byly ochráněny 
některé veřejné statky jako životní 
prostředí, veřejné zdraví, sociální normy, 
klima, zdraví a dobré podmínky života 
zvířat a krajina, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o pravidla týkající se konkrétních cílů, 
které tyto organizace a sdružení mohou 
sledovat, sledují nebo nesledují, včetně 
odchylek od cílů uvedených v tomto 
nařízení, stanovy, uznání, strukturu, právní 
subjektivitu, členství, velikost, 
odpovědnost a činnosti těchto organizací a 
sdružení, účinek uznání, zrušení uznání, a 
sloučení; nadnárodních organizací a 
sdružení, svěření činností vnějším 
subjektům a poskytování technických 
prostředků organizacemi nebo sdruženími, 
minimálního objemu nebo hodnoty tržní 
produkce organizací a sdružení, rozšíření 
působnosti některých pravidel organizací 
na nečleny a povinné placení příspěvků 
nečleny, včetně seznamu přísnějších 
pravidel produkce, jejichž působnost může 
být rozšířena, dalších požadavků, pokud 
jde o reprezentativnost, dotčené 
hospodářské oblasti, včetně přezkumu 
jejich definice Komisí, minimální období, 
během kterého by pravidla měla platit před 
rozšířením jejich působnosti, osoby nebo 
organizace, na něž se pravidla nebo 
příspěvky mohou vztahovat, a okolnosti, za 
nichž Komise může požadovat, aby 
rozšíření působnosti pravidel nebo povinné 
příspěvky byly zamítnuty nebo odebrány.

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a vývozní náhrady a měl by v zásadě 
stabilizovat trh Unie. Obchodní režim by 
měl být založen na závazcích přijatých 
v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných obchodních jednání a v 
dvoustranných dohodách.

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla. Obchodní režim by měl být založen na 
závazcích přijatých v rámci Uruguayského 
kola mnohostranných obchodních jednání a 
v dvoustranných dohodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a vývozní náhrady a měl by v zásadě 
stabilizovat trh Unie. Obchodní režim by 
měl být založen na závazcích přijatých 
v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných obchodních jednání a v 
dvoustranných dohodách.

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a vývozní náhrady a měl by v zásadě 
stabilizovat trh Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 527
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a vývozní náhrady a měl by v zásadě 
stabilizovat trh Unie. Obchodní režim by 
měl být založen na závazcích přijatých 
v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných obchodních jednání a v 
dvoustranných dohodách.

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla. Obchodní režim by měl být založen na 
závazcích přijatých v rámci Uruguayského 
kola mnohostranných obchodních jednání a 
v dvoustranných dohodách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a vývozní náhrady a měl by v zásadě 
stabilizovat trh Unie. Obchodní režim by 
měl být založen na závazcích přijatých 
v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných obchodních jednání a v 
dvoustranných dohodách.

(94) K jednotnému trhu patří obchodní 
režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a měl by v zásadě stabilizovat trh Unie. 
Obchodní režim by měl být založen na 
závazcích přijatých v rámci Uruguayského 
kola mnohostranných obchodních jednání a 
v dvoustranných dohodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94) K jednotnému trhu patří obchodní (94) K jednotnému trhu patří obchodní 
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režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a vývozní náhrady a měl by v zásadě 
stabilizovat trh Unie. Obchodní režim by 
měl být založen na závazcích přijatých 
v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných obchodních jednání a v 
dvoustranných dohodách.

režim na vnějších hranicích Unie. Tento 
obchodní režim by měl zahrnovat dovozní 
cla a vývozní náhrady a měl by v zásadě 
stabilizovat trh Unie, aniž by narušil trhy 
rozvojových zemí. Obchodní režim by měl 
být založen na závazcích přijatých v rámci 
Uruguayského kola mnohostranných 
obchodních jednání a v dvoustranných 
dohodách.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby dotace na vývoz nebránily vývoji zemědělských odvětví v rozvojových 
zemích tím, že díky nim budou ceny nižší než místní ceny producentů.

Pozměňovací návrh 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94a) Je nicméně třeba, aby se při 
provádění mezinárodních dohod nadále 
uplatňovala zásada reciprocity, zejména v 
celní, fytosanitární a environmentální 
oblasti, a aby se přísně dodržovaly 
mechanismy vstupních cen, dodatečných 
zvláštních cel a kompenzačních poplatků.

Or. it

Pozměňovací návrh 531
Agnès Le Brun

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 94 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(94a) Je nicméně třeba, aby se při 
provádění mezinárodních dohod nadále 
uplatňovala zásada reciprocity, zejména 
v celní, zdravotní, fytosanitární a 
environmentální oblasti a v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat, a aby 
se přísně dodržovaly mechanismy 
vstupních cen, dodatečných zvláštních cel 
a kompenzačních poplatků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(98) Podstatné prvky cel na zemědělské 
produkty, která odrážejí dohody WTO a 
dvoustranné dohody, jsou stanoveny ve 
společném celním sazebníku. Komise by 
měla být zmocněna k přijímání opatření 
pro podrobný výpočet dovozních cel na 
základě těchto podstatných prvků.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 533
Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 103 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(103a) Aby se usnadnil rozvoj a růst 
biohospodářství a aby se předešlo 
nepříznivým dopadům na trhy Unie 
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s průmyslovými výrobky založenými na 
biotechnologiích, které by se jinak mohly 
objevit, měla by být podniknuta opatření, 
která zajistí, aby producenti průmyslových 
výrobků založených na biotechnologiích 
měli přístup k zajištěným dodávkám 
zemědělských surovin za celosvětově 
konkurenceschopné ceny. V případě, že 
jsou zemědělské suroviny dováženy do 
Unie bez dovozního cla za účelem jejich 
využití při výrobě průmyslových výrobků 
založených na biotechnologiích, měla by 
být podniknuta opatření, která zajistí, aby 
tyto suroviny byly použity k danému 
účelu.

Or. en

Odůvodnění

Průmysl založený na biotechnologiích bude významným odvětvím, pokud jde o dosažení 
ekologického hospodářství. V této souvislosti skupina na vysoké úrovni pro 
konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii doporučila zrušení nebo snížení 
dovozního cla na obnovitelné zemědělské suroviny používané v chemickém průmyslu. Toto 
odvětví se rozvine v zemích, ve kterých má zajištěný přístup k surovinám za celosvětově 
konkurenceschopné ceny.

Pozměňovací návrh 534
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(105) Systém celního režimu umožňuje 
obejít se bez jakýchkoliv dalších 
ochranných opatření na vnějších hranicích 
Unie. Vnitřní trh a celní mechanismus se 
však za mimořádných okolností mohou 
ukázat jako nedostatečné. V takových 
případech by Unie měla být schopna 
neprodleně přijmout veškerá nezbytná 
opatření, aby trh Unie nebyl ponechán bez 
ochrany proti narušením, která by mohla 
vzniknout. Tato opatření by měla být v 

(105) Systém celního režimu umožňuje 
obejít se bez jakýchkoliv dalších 
ochranných opatření na vnějších hranicích 
Unie. Vnitřní trh a celní mechanismus se
však za mimořádných okolností mohou 
ukázat jako nedostatečné. V takových 
případech by Unie měla být schopna 
neprodleně přijmout veškerá nezbytná 
opatření, aby trh Unie nebyl ponechán bez 
ochrany proti narušením, která by mohla 
vzniknout. Tato opatření by měla být v 
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souladu s mezinárodními závazky Unie. souladu s mezinárodními závazky Unie, 
přičemž by měla zabezpečit, že bude 
respektována potravinová soběstačnost 
posledně jmenovaných.

Or. fr

Pozměňovací návrh 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 106 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(106a) Unie nebude nadále používat 
vývozní dotace pro zemědělské produkty 
a bude pokračovat v koordinaci úsilí 
s hlavními světovými zemědělskými 
producenty o omezení dotací narušujících 
obchod. Nová společná zemědělská 
politika bude přizpůsobena konceptu EU 
ohledně soudržnosti politik ve prospěch 
rozvoje, aby se tak dosáhlo odpovídající 
úrovně potravinové nezávislosti 
v rozvojových zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 106 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(106a) Vývozní náhrady mohou na trhu se 
zemědělskými produkty představovat 
důležitý nástroj řešení krizí a nástroj 
pomoci. Jak a v jaké formě mohou být 
vývozní náhrady tímto způsobem 
v budoucnu použity bude určeno v rámci 
WTO a na základě zásady reciprocity. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 539
Britta Reimers, George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 540
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 541
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

(107) Možnost poskytnout při vývozu do 
třetích zemí náhrady, které jsou založeny 
na rozdílu mezi cenami uvnitř Unie a 
cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO, by měla být zachována 
jakožto rozpočtová položky, neboť na trhu 
se zemědělskými produkty může 
představovat důležitý nástroj řešení krizí a 
nástroj pomoci. Jak a v jaké formě mohou 
být vývozní náhrady tímto způsobem 
v budoucnu použity bude určeno v rámci 
WTO a na základě zásady reciprocity.

Or. de

Pozměňovací návrh 542
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 

(107) Možnost poskytnout při vývozu do 
třetích zemí náhrady, které jsou založeny 
na rozdílu mezi cenami uvnitř Unie a 
cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO, by měla být zachována, 
neboť vývozní náhrady jsou mimo jiné 
důležitým nástrojem řešení krizí.
Budoucnost vývozních náhrad jakožto 
nástroje řízení trhu by měla být 
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a množství. rozhodnuta v rámci WTO na základě 
reciprocity. Vývoz, na nějž jsou 
poskytovány náhrady, by měl podléhat 
omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

Or. en

Odůvodnění

Vývozní náhrady by neměly být Evropskou unií jednostranně zrušeny, pokud naši obchodní 
partneři zajišťují vývozní náhrady nebo podobné nástroje řízení trhu. Budoucnost vývozních 
náhrad by měla být rozhodnuta v rámci WTO na základě reciprocity.

Pozměňovací návrh 543
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení a 
které čelí obzvlášť těžkým tržním 
podmínkám, by měla sloužit možnost 
poskytnout při vývozu do třetích zemí 
náhrady, které jsou založeny na rozdílu 
mezi cenami uvnitř Unie a cenami na 
světovém trhu a které nepřekročí míru 
stanovenou závazky v rámci WTO. 
Subvencovaný vývoz by měl podléhat 
omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

Or. pl

Pozměňovací návrh 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu a 
množství poté, co bude ověřeno, že 
nepřispívá ke zničení potravinové 
soběstačnosti zemí, pro něž je určen.

Or. fr

Pozměňovací návrh 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl 
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu a 
množství, a neměl by ohrozit vývoj 
zemědělských odvětví a hospodářství 
rozvojových zemí.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby dotace na vývoz nebránily vývoji zemědělských odvětví v rozvojových 
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zemích tím, že díky nim budou ceny nižší než místní ceny producentů.

Pozměňovací návrh 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(108) Dodržování omezení týkajících se 
hodnoty by mělo být zajištěno při 
stanovení vývozních náhrad na základě 
sledování plateb podle předpisů 
vztahujících se k Evropskému 
zemědělskému záručnímu fondu. 
Sledování lze usnadnit povinným 
předběžným stanovením vývozních náhrad 
a v případě rozlišených náhrad možností 
změnit stanovené místo určení v rámci 
jedné zeměpisné oblasti, na kterou se 
vztahuje jednotná sazba vývozní náhrady. 
V případě změny místa určení by měla být 
vyplacena vývozní náhrada použitelná 
pro skutečné místo určení, a to až 
do maximální výše částky použitelné 
pro předem stanovené místo určení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(108) Dodržování omezení týkajících se 
hodnoty by mělo být zajištěno při 
stanovení vývozních náhrad na základě 
sledování plateb podle předpisů 
vztahujících se k Evropskému 
zemědělskému záručnímu fondu. 

vypouští se
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Sledování lze usnadnit povinným 
předběžným stanovením vývozních náhrad 
a v případě rozlišených náhrad možností 
změnit stanovené místo určení v rámci 
jedné zeměpisné oblasti, na kterou se 
vztahuje jednotná sazba vývozní náhrady. 
V případě změny místa určení by měla být 
vyplacena vývozní náhrada použitelná 
pro skutečné místo určení, a to až 
do maximální výše částky použitelné 
pro předem stanovené místo určení.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(108) Dodržování omezení týkajících se 
hodnoty by mělo být zajištěno při 
stanovení vývozních náhrad na základě 
sledování plateb podle předpisů 
vztahujících se k Evropskému 
zemědělskému záručnímu fondu. 
Sledování lze usnadnit povinným 
předběžným stanovením vývozních náhrad 
a v případě rozlišených náhrad možností 
změnit stanovené místo určení v rámci 
jedné zeměpisné oblasti, na kterou se 
vztahuje jednotná sazba vývozní náhrady. 
V případě změny místa určení by měla být 
vyplacena vývozní náhrada použitelná 
pro skutečné místo určení, a to až 
do maximální výše částky použitelné 
pro předem stanovené místo určení.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 549
José Bové
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(108) Dodržování omezení týkajících se 
hodnoty by mělo být zajištěno při 
stanovení vývozních náhrad na základě 
sledování plateb podle předpisů 
vztahujících se k Evropskému 
zemědělskému záručnímu fondu. 
Sledování lze usnadnit povinným 
předběžným stanovením vývozních náhrad 
a v případě rozlišených náhrad možností 
změnit stanovené místo určení v rámci 
jedné zeměpisné oblasti, na kterou se 
vztahuje jednotná sazba vývozní náhrady. 
V případě změny místa určení by měla být 
vyplacena vývozní náhrada použitelná 
pro skutečné místo určení, a to až 
do maximální výše částky použitelné 
pro předem stanovené místo určení.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(109) Dodržování množstevních limitů je 
třeba zajistit spolehlivým a účinným 
systémem kontroly. Proto je třeba 
podmínit poskytnutí vývozních náhrad 
předložením vývozní licence. Vývozní 
náhrady v rámci omezení, která jsou 
k dispozici, by měly být poskytovány podle 
konkrétní situace jednotlivých produktů. 
Výjimky z tohoto pravidla by měly být 
povoleny pouze u zpracovaných produktů, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy 

vypouští se
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a na které se nevztahují omezení 
z hlediska objemu. Je třeba stanovit 
odchylku od přísného dodržování pravidel 
pro správu v případě, že při vývozu 
zvýhodněném náhradami pravděpodobně 
nedojde k překročení stanoveného 
množství.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(109) Dodržování množstevních limitů je 
třeba zajistit spolehlivým a účinným 
systémem kontroly. Proto je třeba 
podmínit poskytnutí vývozních náhrad 
předložením vývozní licence. Vývozní 
náhrady v rámci omezení, která jsou 
k dispozici, by měly být poskytovány podle 
konkrétní situace jednotlivých produktů. 
Výjimky z tohoto pravidla by měly být 
povoleny pouze u zpracovaných produktů, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy 
a na které se nevztahují omezení 
z hlediska objemu. Je třeba stanovit 
odchylku od přísného dodržování pravidel 
pro správu v případě, že při vývozu 
zvýhodněném náhradami pravděpodobně 
nedojde k překročení stanoveného 
množství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 552
José Bové
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(109) Dodržování množstevních limitů je 
třeba zajistit spolehlivým a účinným 
systémem kontroly. Proto je třeba 
podmínit poskytnutí vývozních náhrad 
předložením vývozní licence. Vývozní 
náhrady v rámci omezení, která jsou 
k dispozici, by měly být poskytovány podle 
konkrétní situace jednotlivých produktů. 
Výjimky z tohoto pravidla by měly být 
povoleny pouze u zpracovaných produktů, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy 
a na které se nevztahují omezení 
z hlediska objemu. Je třeba stanovit 
odchylku od přísného dodržování pravidel 
pro správu v případě, že při vývozu 
zvýhodněném náhradami pravděpodobně 
nedojde k překročení stanoveného 
množství.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) V případě vývozu živého skotu je 
třeba stanovit, že vývozní náhrady jsou 
poskytovány a propláceny, pouze pokud 
jsou dodržována ustanovení právních 
předpisů Unie upravující dobré životní 
podmínky zvířat, zejména ta, která se 
týkají ochrany zvířat během přepravy.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) V případě vývozu živého skotu je 
třeba stanovit, že vývozní náhrady jsou 
poskytovány a propláceny, pouze pokud 
jsou dodržována ustanovení právních 
předpisů Unie upravující dobré životní 
podmínky zvířat, zejména ta, která se 
týkají ochrany zvířat během přepravy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 555
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(110) V případě vývozu živého skotu je 
třeba stanovit, že vývozní náhrady jsou 
poskytovány a propláceny, pouze pokud 
jsou dodržována ustanovení právních 
předpisů Unie upravující dobré životní 
podmínky zvířat, zejména ta, která se 
týkají ochrany zvířat během přepravy.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 111
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(111) Aby se zajistila rovnost přístupu 
vývozců zemědělských produktů, na které 
se vztahuje toto nařízení, k vývozním 
náhradám, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o použití některých pravidel pro 
zemědělské produkty na produkty 
vyvážené ve formě zpracovaného zboží.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 111

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(111) Aby se zajistila rovnost přístupu 
vývozců zemědělských produktů, na které 
se vztahuje toto nařízení, k vývozním 
náhradám, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o použití některých pravidel pro 
zemědělské produkty na produkty 
vyvážené ve formě zpracovaného zboží.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 558
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 111
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(111) Aby se zajistila rovnost přístupu 
vývozců zemědělských produktů, na které 
se vztahuje toto nařízení, k vývozním 
náhradám, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o použití některých pravidel pro 
zemědělské produkty na produkty 
vyvážené ve formě zpracovaného zboží.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) Ve snaze podnítit vývozce k 
dodržování dobrých životních podmínek 
zvířat a umožnit příslušným orgánům 
ověřit správné výdaje vývozních náhrad v 
případech, kdy je to podmíněno požadavky 
na dodržování dobrých životních 
podmínek zvířat, by na Komisi měla být 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o požadavky na dobré životní 
podmínky zvířat mimo celní území Unie, 
včetně využití nezávislých třetích stran.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) Ve snaze podnítit vývozce k 
dodržování dobrých životních podmínek 
zvířat a umožnit příslušným orgánům 
ověřit správné výdaje vývozních náhrad v 
případech, kdy je to podmíněno požadavky 
na dodržování dobrých životních 
podmínek zvířat, by na Komisi měla být 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o požadavky na dobré životní 
podmínky zvířat mimo celní území Unie, 
včetně využití nezávislých třetích stran.

(112) Ve snaze podnítit vývozce k 
dodržování dobrých životních podmínek 
zvířat by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(112) Ve snaze podnítit vývozce k 
dodržování dobrých životních podmínek 
zvířat a umožnit příslušným orgánům 
ověřit správné výdaje vývozních náhrad v 
případech, kdy je to podmíněno požadavky 
na dodržování dobrých životních 
podmínek zvířat, by na Komisi měla být 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o požadavky na dobré životní 
podmínky zvířat mimo celní území Unie, 
včetně využití nezávislých třetích stran.

(112) Ve snaze podnítit vývozce k 
dodržování dobrých životních podmínek 
zvířat by na Komisi měla být přenesena 
pravomoc přijímat některé akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 113

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(113) Aby se zajistilo, že hospodářské 
subjekty dodrží povinnosti vyplývající z 
účasti na nabídkových řízeních, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o určení hlavního 
požadavku na uvolnění licenčních jistot 
pro nabízené vývozní náhrady.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 113

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(113)Aby se zajistilo, že hospodářské 
subjekty dodrží povinnosti vyplývající z 
účasti na nabídkových řízeních, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o určení hlavního 
požadavku na uvolnění licenčních jistot 
pro nabízené vývozní náhrady.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 564
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 113
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(113) Aby se zajistilo, že hospodářské 
subjekty dodrží povinnosti vyplývající z 
účasti na nabídkových řízeních, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o určení hlavního 
požadavku na uvolnění licenčních jistot 
pro nabízené vývozní náhrady.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(114) Aby se minimalizovala 
administrativní zátěž hospodářských 
subjektů a příslušných orgánů, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o akty, které 
stanoví prahové hodnoty, pod nimiž se 
nemusí vyžadovat vydání nebo předložení 
vývozní licence, které stanoví místa určení 
nebo činnosti, u kterých může být 
odůvodněna výjimka z povinnosti 
předložit vývozní licenci, a povolí, že 
vývozní licence mohou být v oprávněných 
situacích uděleny dodatečně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 114
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(114) Aby se minimalizovala 
administrativní zátěž hospodářských 
subjektů a příslušných orgánů, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o akty, které 
stanoví prahové hodnoty, pod nimiž se 
nemusí vyžadovat vydání nebo předložení 
vývozní licence, které stanoví místa určení 
nebo činnosti, u kterých může být 
odůvodněna výjimka z povinnosti 
předložit vývozní licenci, a povolí, že 
vývozní licence mohou být v oprávněných 
situacích uděleny dodatečně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 567
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(114) Aby se minimalizovala 
administrativní zátěž hospodářských 
subjektů a příslušných orgánů, měla by 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o akty, které 
stanoví prahové hodnoty, pod nimiž se 
nemusí vyžadovat vydání nebo předložení 
vývozní licence, které stanoví místa určení 
nebo činnosti, u kterých může být 
odůvodněna výjimka z povinnosti 
předložit vývozní licenci, a povolí, že 
vývozní licence mohou být v oprávněných 
situacích uděleny dodatečně.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 115

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(115) S cílem zohlednit praktické 
skutečnosti, které odůvodňují plnou či 
částečnou způsobilost pro vývozní 
náhrady, a pomoci hospodářským 
subjektům překlenout období mezi 
podáním žádosti o vývozní náhradu a 
poslední platbou vývozní náhrady by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o opatření 
týkající se dalšího termínu náhrady, 
důsledků pro platbu vývozní náhrady v 
případě, že kód produktu nebo místo 
určení uvedené v licenci není v souladu s 
vlastním produktem nebo místem určení, 
záloh na vývozní náhrady, včetně 
podmínek pro složení a uvolnění jistoty, 
kontrol a důkazů v případě pochybností o 
skutečném místě určení produktů, včetně 
možnosti zpětného dovozu na celní území 
Unie míst určení považovaných za vývoz z 
Unie a zahrnutí míst určení v rámci 
celního území Unie způsobilých pro 
vývozní náhrady.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 115

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(115) S cílem zohlednit praktické vypouští se
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skutečnosti, které odůvodňují plnou či 
částečnou způsobilost pro vývozní 
náhrady, a pomoci hospodářským 
subjektům překlenout období mezi 
podáním žádosti o vývozní náhradu a 
poslední platbou vývozní náhrady by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o opatření 
týkající se dalšího termínu náhrady, 
důsledků pro platbu vývozní náhrady v 
případě, že kód produktu nebo místo 
určení uvedené v licenci není v souladu s 
vlastním produktem nebo místem určení, 
záloh na vývozní náhrady, včetně 
podmínek pro složení a uvolnění jistoty, 
kontrol a důkazů v případě pochybností o 
skutečném místě určení produktů, včetně 
možnosti zpětného dovozu na celní území 
Unie míst určení považovaných za vývoz z 
Unie a zahrnutí míst určení v rámci 
celního území Unie způsobilých pro 
vývozní náhrady.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 115

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(115) S cílem zohlednit praktické 
skutečnosti, které odůvodňují plnou či 
částečnou způsobilost pro vývozní 
náhrady, a pomoci hospodářským 
subjektům překlenout období mezi 
podáním žádosti o vývozní náhradu a 
poslední platbou vývozní náhrady by na 
Komisi měla být přenesena pravomoc 
přijímat některé akty v souladu s článkem 
290 Smlouvy, pokud jde o opatření 
týkající se dalšího termínu náhrady, 

vypouští se
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důsledků pro platbu vývozní náhrady v 
případě, že kód produktu nebo místo 
určení uvedené v licenci není v souladu s 
vlastním produktem nebo místem určení, 
záloh na vývozní náhrady, včetně 
podmínek pro složení a uvolnění jistoty, 
kontrol a důkazů v případě pochybností o 
skutečném místě určení produktů, včetně 
možnosti zpětného dovozu na celní území 
Unie míst určení považovaných za vývoz z 
Unie a zahrnutí míst určení v rámci 
celního území Unie způsobilých pro 
vývozní náhrady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(116) Aby se zajistilo, že produkty 
využívající vývozních náhrad jsou 
vyvezeny z celního území Unie a zabránilo 
se jejich návratu na toto území a aby se 
minimalizovala administrativní zátěž 
hospodářských subjektů při vytváření a 
předkládání důkazu, že produkty s 
náhradou dosáhly země určení způsobilé 
pro rozlišené náhrady, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat 
některé akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o opatření týkající se 
lhůty, do které musí být výstup z celního 
území Unie ukončen, včetně lhůty pro 
dočasný opětovný vstup, zpracování, 
kterému mohou být produkty s vývozní 
náhradou během tohoto období 
podrobeny, důkazu o dosažení místa 
určení pro rozlišené náhrady, prahových 
hodnot pro náhrady a podmínek, za 
kterých mohou být vývozci od tohoto 
důkazu osvobozeni, a podmínek pro 

vypouští se
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schválení důkazu o dosažení místa určení 
pro rozlišené náhrady nezávislými třetími 
stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(116) Aby se zajistilo, že produkty 
využívající vývozních náhrad jsou 
vyvezeny z celního území Unie a zabránilo 
se jejich návratu na toto území a aby se 
minimalizovala administrativní zátěž 
hospodářských subjektů při vytváření a 
předkládání důkazu, že produkty s 
náhradou dosáhly země určení způsobilé 
pro rozlišené náhrady, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat 
některé akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o opatření týkající se 
lhůty, do které musí být výstup z celního 
území Unie ukončen, včetně lhůty pro 
dočasný opětovný vstup, zpracování, 
kterému mohou být produkty s vývozní 
náhradou během tohoto období 
podrobeny, důkazu o dosažení místa 
určení pro rozlišené náhrady, prahových 
hodnot pro náhrady a podmínek, za 
kterých mohou být vývozci od tohoto 
důkazu osvobozeni, a podmínek pro 
schválení důkazu o dosažení místa určení 
pro rozlišené náhrady nezávislými třetími 
stranami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 573
José Bové
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(116) Aby se zajistilo, že produkty 
využívající vývozních náhrad jsou 
vyvezeny z celního území Unie a zabránilo 
se jejich návratu na toto území a aby se 
minimalizovala administrativní zátěž 
hospodářských subjektů při vytváření a 
předkládání důkazu, že produkty s 
náhradou dosáhly země určení způsobilé 
pro rozlišené náhrady, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat 
některé akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o opatření týkající se 
lhůty, do které musí být výstup z celního 
území Unie ukončen, včetně lhůty pro 
dočasný opětovný vstup, zpracování, 
kterému mohou být produkty s vývozní 
náhradou během tohoto období 
podrobeny, důkazu o dosažení místa 
určení pro rozlišené náhrady, prahových 
hodnot pro náhrady a podmínek, za 
kterých mohou být vývozci od tohoto 
důkazu osvobozeni, a podmínek pro 
schválení důkazu o dosažení místa určení 
pro rozlišené náhrady nezávislými třetími 
stranami.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 574
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(116) Aby se zajistilo, že produkty 
využívající vývozních náhrad jsou 
vyvezeny z celního území Unie a zabránilo 

(116) Aby se zajistilo, že produkty 
využívající vývozních náhrad jsou 
vyvezeny z celního území Unie a zabránilo 
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se jejich návratu na toto území a aby se 
minimalizovala administrativní zátěž 
hospodářských subjektů při vytváření a 
předkládání důkazu, že produkty s 
náhradou dosáhly země určení způsobilé 
pro rozlišené náhrady, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat 
některé akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o opatření týkající se 
lhůty, do které musí být výstup z celního 
území Unie ukončen, včetně lhůty pro 
dočasný opětovný vstup, zpracování, 
kterému mohou být produkty s vývozní 
náhradou během tohoto období podrobeny, 
důkazu o dosažení místa určení pro 
rozlišené náhrady, prahových hodnot pro 
náhrady a podmínek, za kterých mohou být 
vývozci od tohoto důkazu osvobozeni, a 
podmínek pro schválení důkazu o dosažení 
místa určení pro rozlišené náhrady 
nezávislými třetími stranami.

se jejich návratu na toto území a aby se 
minimalizovala administrativní zátěž 
hospodářských subjektů při vytváření a 
předkládání důkazu, že produkty s 
náhradou dosáhly země určení způsobilé 
pro rozlišené náhrady, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat 
některé akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o opatření týkající se 
lhůty, do které musí být výstup z celního 
území Unie ukončen, včetně lhůty pro 
dočasný opětovný vstup, zpracování, 
kterému mohou být produkty s vývozní
náhradou během tohoto období podrobeny, 
důkazu o dosažení místa určení pro 
rozlišené náhrady, prahových hodnot pro 
náhrady a podmínek, za kterých mohou být 
vývozci od tohoto důkazu osvobozeni, a 
podmínek pro schválení důkazu o dosažení 
místa určení pro rozlišené náhrady 
nezávislými třetími stranami. Ve všech 
případech musí Komise zajistit, aby vývoz 
nekonkuroval místní výrobě v zemích 
určení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 117

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(117) Aby se zohlednily zvláštnosti 
různých odvětví, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o zvláštní požadavky a podmínky pro 
hospodářské subjekty a pro produkty 
způsobilé pro vývozní náhradu, zejména 
včetně definic a vlastností produktů, a 
stanovení koeficientů pro účely výpočtu 
vývozních náhrad.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 117

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(117) Aby se zohlednily zvláštnosti 
různých odvětví, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o zvláštní požadavky a podmínky pro 
hospodářské subjekty a pro produkty 
způsobilé pro vývozní náhradu, zejména 
včetně definic a vlastností produktů, a 
stanovení koeficientů pro účely výpočtu 
vývozních náhrad.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 577
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 117

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(117) Aby se zohlednily zvláštnosti 
různých odvětví, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o zvláštní požadavky a podmínky pro 
hospodářské subjekty a pro produkty 
způsobilé pro vývozní náhradu, zejména 
včetně definic a vlastností produktů, a 
stanovení koeficientů pro účely výpočtu 
vývozních náhrad.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 578
Britta Reimers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 120

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(120) Podle článku 42 Smlouvy se 
ustanovení Smlouvy týkající se 
hospodářské soutěže vztahují na 
zemědělskou produkci a obchod se 
zemědělskými produkty pouze v rozsahu, 
který podle čl. 43 odst. 2 a 3 Smlouvy a 
způsobem v něm stanoveným vymezí 
právní předpisy Unie.

(120) Podle článku 42 Smlouvy se 
ustanovení Smlouvy týkající se 
hospodářské soutěže vztahují na 
zemědělskou produkci a obchod se 
zemědělskými produkty pouze v rozsahu, 
který podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy a 
způsobem v něm stanoveným vymezí 
právní předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 představuje výjimku z řádného legislativního postupu, jejímž prostřednictvím 
Rada přijímá opatření, pokud jde o stanovení podpory, cen, množství atd. V bodě odůvodnění 
120 chceme, aby opatření v oblasti hospodářské soutěže byla přijímána postupem 
spolurozhodování, tento pozměňovací návrh tudíž vypouští odkaz na čl. 43 odst. 3.

Pozměňovací návrh 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 123

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(123) V případě některých činností 
mezioborových organizací by měl být 
povolen zvláštní přístup pod podmínkou, 
že tyto činnosti nevedou k rozdělení trhů, 
neovlivňují řádné fungování společné 
organizace trhů, nenarušují nebo 
nevylučují hospodářskou soutěž, 
nezahrnují stanovení cen a nevedou k 
diskriminaci.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 128

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(128) Vedle všeobecných účinků reformy 
v odvětví cukru působí ve Finsku
nepříznivě na odvětví cukrové řepy 
i zvláštní geografické a klimatické 
podmínky. Tento členský stát by proto měl 
být oprávněn k trvalému poskytování 
vnitrostátních plateb svým pěstitelům 
cukrové řepy.

(128) Vedle všeobecných účinků reformy 
v odvětví cukru působí v regionech na 
sever od 60° severní šířky nebo na jih od 
44° jižní šířky nepříznivě na odvětví 
cukrové řepy i zvláštní geografické 
a klimatické podmínky. Některé členské 
státy by proto měly být oprávněny k 
trvalému poskytování vnitrostátních plateb 
svým pěstitelům cukrové řepy.

Or. es

Pozměňovací návrh 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 132

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(132) Měla by být stanovena zvláštní 
intervenční opatření, aby bylo možné 
účinně a účelně reagovat na hrozby
narušení trhů. Měla by být vymezena 
oblast působnosti těchto opatření.

(132) Měla by být stanovena zvláštní 
intervenční opatření, aby bylo možné 
účinně a účelně reagovat na hrozby 
narušení trhů. Měla by být vymezena 
oblast působnosti těchto opatření. Měly by 
být ustanoveny opatření ochranné doložky 
s cílem vypořádat se s narušeními trhu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 582
Hans-Peter Mayer
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 143

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(143) Komise by v řádně odůvodněných 
případech a pokud to vyžadují naléhavé 
závažné důvody, které se týkají přijímání, 
změny nebo zrušení ochranných opatření 
Unie, pozastavení režimu zušlechťovacího 
styku nebo aktivního či pasivního 
zušlechťovacího styku, je-li to nutné z 
důvodu okamžité reakce na situaci na trhu, 
a řešení konkrétních problémů v 
mimořádné situaci, je-li okamžité opatření 
nezbytné k řešení problému, měla přijmout 
prováděcí akty s okamžitou použitelností.

(143) Komise by v řádně odůvodněných 
případech a pokud to vyžadují naléhavé 
závažné důvody, které se týkají přijímání, 
změny nebo zrušení ochranných opatření 
Unie, pozastavení režimu zušlechťovacího 
styku nebo aktivního či pasivního 
zušlechťovacího styku, je-li to nutné z 
důvodu okamžité reakce na situaci na trhu, 
a řešení konkrétních problémů v 
mimořádné situaci, je-li okamžité opatření 
nezbytné k řešení problému, měla být 
zmocněna přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 161 s 
okamžitou použitelností.

Or. de

Pozměňovací návrh 583
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 143 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(143a) Měla by být přijata ochranná 
opatření, zejména pokud u zemědělských 
produktů dovážených z třetích zemí není 
zaručena potravinová bezpečnost, 
vysledovatelnost a nesplňují všechny 
podmínky zdravotní, environmentální 
a dobrých životních podmínek zvířat 
stanovené pro vnitřní trh, v případě, že 
vznikají krize na trzích, nebo pokud jsou 
zjištěny nedostatky, co se týče podmínek 
stanovených v dovozních certifikátech 
ohledně ceny, množství nebo 
harmonogramu. Toto sledování 
dodržování podmínek stanovených pro 
dovoz zemědělských produktů musí být 
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prováděno prostřednictvím integrovaného 
systému sledování dovozu do EU 
v reálném čase.

Or. fr

Odůvodnění

Postupy sledování by měly být zavedeny na hranicích Unie, které jsou flexibilní a v případě 
nutnosti umožňují zjistit dovoz zemědělských produktů, které by mohly zapříčinit 
nespravedlivou hospodářskou soutěž pro produkty EU nebo nerovnováhu na vnitřním trhu, a 
umožňují tomuto dovozu zabránit.

Pozměňovací návrh 584
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 143 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(143a) Měla by být přijata ochranná 
opatření, zvlášť pokud zemědělské 
produkty dovážené ze třetích zemí 
nenabízejí záruky potravinové bezpečnosti 
a vysledovatelnosti a pokud nejsou plně 
v souladu se zdravotními a 
environmentálními podmínkami a 
s podmínkami dobrých životních 
podmínek zvířat vztahujícími se 
k vnitřnímu trhu, dále pokud trh prochází 
krizí nebo pokud existují důkazy o  
odchýlení se od podmínek dovozních 
licencí, pokud jde o cenu, množství nebo 
časový plán. Zkoumání týkající se 
podmínek, za kterých jsou zemědělské 
produkty dováženy, by mělo být prováděno 
v podobě integrovaného systému 
sledování dovozu do EU v reálném čase.

Or. pt

Pozměňovací návrh 585
Hans-Peter Mayer
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 144

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(144) Pokud jde o některá opatření podle 
tohoto nařízení, která vyžadují rychlý 
zásah nebo která sestávají pouze z použití 
obecných ustanovení na konkrétní situace 
bez volného uvážení, měla by být Komise 
zmocněna k přijímání prováděcích aktů 
bez uplatnění nařízení (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 145 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(145a) V nedávných letech byly 
desetitisíce producentů mléka ze všech 
částí Evropy donuceni ukončit produkci 
kvůli likvidačním cenám producentů, 
které nevyváží výrobní náklady. Současná 
situace v odvětví mléka je neoddělitelně 
spjata s liberalizací tohoto odvětví a se 
zvýšením kvót na produkci za účelem 
jejich zrušení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 145 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(145b) Pěstování vína je základní 
zemědělskou činností, zvláště 
v jihoevropských zemích, a plánované 
zrušení práv na výsadbu révy zvyšuje 
riziko, že dané zemědělské produkty 
zaniknou.

Or. pt

Pozměňovací návrh 588
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na 
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy 
a rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Po zrušení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] by měla 
příslušná ustanovení nadále platit až do 
skončení dotčených režimů.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 

vypouští se
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včetně opatření týkajících se kvót na 
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy 
a rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Po zrušení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] by měla 
příslušná ustanovení nadále platit až do 
skončení dotčených režimů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 590
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na 
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy 
a rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Po zrušení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] by měla 
příslušná ustanovení nadále platit až do 
skončení dotčených režimů.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 591
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 

(146) Zrušení několika kvót a režimů 
výrobních práv (na cukr, mléko a práv na 
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včetně opatření týkajících se kvót na
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy 
a rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Po zrušení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] by měla 
příslušná ustanovení nadále platit až do 
skončení dotčených režimů.

výsadbu révy) musí být podrobně 
zhodnoceno, přičemž je třeba zohlednit 
zvláštní situaci v každém z daných odvětví
a její dopad v rámci Unie z hlediska 
odvětví a území.

Or. pt

Pozměňovací návrh 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na 
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy a 
rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Po zrušení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] by měla
příslušná ustanovení nadále platit až do 
skončení dotčených režimů.

(146) Podle nařízení (EU) č. 1234/2007 by 
na základě rozhodnutí přijatém v 
minulosti několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na 
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy a 
rovněž některých státních podpor, mělo 
skončit brzy po vstupu tohoto nařízení
v platnost. Vzhledem ke kontextu velké 
proměnlivosti cen na evropských a 
mezinárodních zemědělských trzích a 
obtíží týkajících se rozpočtu by měla být 
znovu zvážena zásada zrušení těchto 
nástrojů řízení nabídky, které jsou 
extrémně důležité pro stabilitu příjmů 
zemědělských podniků a zajištění nabídky 
pro spotřebitele. Zachována by měla být 
především práva na výsadbu révy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 593
Vicky Ford
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na 
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy a 
rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Po zrušení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] by měla 
příslušná ustanovení nadále platit až do 
skončení dotčených režimů.

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na 
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy a 
rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Kvóty na cukr a jiná 
opatření týkající se cukru by měly zcela 
zaniknout před koncem roku 2020. Po 
zrušení nařízení (EU) č. [KOM(2010) 799] 
by měla příslušná ustanovení nadále platit 
až do skončení dotčených režimů.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na 
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy 
a rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Po zrušení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] by měla 
příslušná ustanovení nadále platit až do 
skončení dotčených režimů.

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na mléko 
a omezení při výsadbě révy a rovněž 
některých státních podpor, v přiměřeném 
období po vstupu tohoto nařízení v 
platnost. Po zrušení nařízení (EU) č. 
[KOM(2010) 799] by měla příslušná 
ustanovení nadále platit až do skončení 
dotčených režimů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 595
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146a) Avšak z hospodářských, sociálních 
a environmentálních důvodů, z důvodů 
využívání půdy a také proto, aby se 
zabránilo vylidnění tradičních vinařských 
oblastí, aby se zachovala kontrola nad 
vinnými produkty a udržela jejich 
rozmanitost a prestiž a kvalita, které bylo 
dosaženo a která je osvědčena léty, by 
stávající režim omezení práv na výsadbu 
vinic měl být prodloužen, aby platil i po 
datech, kdy by podle stávajících pravidel 
měl být ukončen (podle případu je to buď 
31. prosince 2015, nebo 31. prosince 
2018).

Or. es

Odůvodnění

Tento režim je zásadní proto, aby evropský vína mohla konkurovat vínům, která nepocházejí z 
EU. Bez něj dojde k  vážnému narušení hospodářské soutěže v rámci EU, k obecnému snížení 
kvality výroby, a v důsledku toho k poklesu cen hroznů a vína.

Pozměňovací návrh 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146a) Kvóty na mléko, kvóty na cukr a 
práva na výsadbu révy představují 
nástroje regulace trhu, které mohou 
umožnit dosažení cílů SZP, pokud jde o 
slušnou životní úroveň pro zemědělskou 
komunitu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 147

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(147) Aby bylo možné zajistit plynulý 
přechod od režimů stanovených v nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] k ustanovením 
tohoto nařízení, měla by být Komise 
zmocněna k přijímání přechodných 
opatření.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 598
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 149

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných 
hospodářských podmínek trhu s mlékem a 
mléčnými výrobky a struktury 
dodavatelského řetězce. Měla by se tedy 
použít na dostatečně dlouhou dobu (a to 
před zrušením kvót na mléko a po něm), 
aby mohla dosáhnout plného účinku.
Vzhledem ke své dalekosáhlé povaze by 
nicméně měla být dočasná a měla by 
podléhat přezkumu. Komise by měla 
přijmout zprávy o vývoji trhu s mlékem, 
které by měly obsahovat zejména možné 
pobídky, jež by zemědělce vedly 
k uzavírání dohod o společné výrobě a jež 

(149) Smluvní vztahy v odvětví mléka a 
mléčných výrobků by měly být používány 
po dostatečně dlouhou dobu, aby mohly
dosáhnout plného účinku. Vzhledem ke své 
dalekosáhlé povaze by nicméně měla být 
dočasná a měla by podléhat přezkumu.
Komise by měla přijmout zprávy o vývoji 
trhu s mlékem, které by měly obsahovat 
zejména možné pobídky, jež by zemědělce 
vedly k uzavírání dohod o společné výrobě 
a jež mají být předloženy do 30. června 
2014 a 31. prosince 2018,
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mají být předloženy do 30. června 2014 
a 31. prosince 2018,

Or. pt

Pozměňovací návrh 599
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 149

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu (a to před 
zrušením kvót na mléko a po něm), aby 
mohla dosáhnout plného účinku. Vzhledem 
ke své dalekosáhlé povaze by nicméně 
měla být dočasná a měla by podléhat 
přezkumu. Komise by měla přijmout 
zprávy o vývoji trhu s mlékem, které by 
měly obsahovat zejména možné pobídky, 
jež by zemědělce vedly k uzavírání dohod 
o společné výrobě a jež mají být 
předloženy do 30. června 2014 a 31. 
prosince 2018,

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu, aby mohla 
dosáhnout plného účinku. Vzhledem ke své 
dalekosáhlé povaze by nicméně před 
přijetím jakéhokoli konečného rozhodnutí
měla podléhat hodnocením za přispění 
obou stran. Komise by měla přijmout 
zprávy o vývoji trhu s mlékem, které by 
měly obsahovat zejména možné pobídky, 
jež by zemědělce vedly k uzavírání dohod 
o společné výrobě a jež mají být 
předloženy do 30. června 2014 a 30. 
června 2018,

Or. fr

Pozměňovací návrh 600
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 149

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v (149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
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odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu (a to před 
zrušením kvót na mléko a po něm), aby 
mohla dosáhnout plného účinku. Vzhledem 
ke své dalekosáhlé povaze by nicméně 
měla být dočasná a měla by podléhat 
přezkumu. Komise by měla přijmout 
zprávy o vývoji trhu s mlékem, které by 
měly obsahovat zejména možné pobídky, 
jež by zemědělce vedly k uzavírání dohod 
o společné výrobě a jež mají být 
předloženy do 30. června 2014 a 31. 
prosince 2018,

odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu, aby mohla 
dosáhnout plného účinku. Vzhledem ke své 
dalekosáhlé povaze by nicméně měla být 
dočasná a měla by podléhat přezkumu. 
Komise by měla přijmout zprávy o vývoji 
trhu s mlékem, které by měly obsahovat 
zejména možné pobídky, jež by zemědělce 
vedly k uzavírání dohod o společné výrobě 
a jež mají být předloženy do 30. června 
2014 a 31. prosince 2018,

Or. pt

Pozměňovací návrh 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 149

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu (a to před 
zrušením kvót na mléko a po něm), aby 
mohla dosáhnout plného účinku. Vzhledem 
ke své dalekosáhlé povaze by nicméně 
měla být dočasná a měla by podléhat 
přezkumu. Komise by měla přijmout 
zprávy o vývoji trhu s mlékem, které by 
měly obsahovat zejména možné pobídky, 
jež by zemědělce vedly k uzavírání dohod 
o společné výrobě a jež mají být 

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu, aby mohla 
dosáhnout plného účinku. Vzhledem ke své 
dalekosáhlé povaze by nicméně měla být 
dočasná a měla by podléhat přezkumu. 
Komise by měla přijmout zprávy o vývoji 
trhu s mlékem, které by měly obsahovat 
zejména možné pobídky, jež by zemědělce 
vedly k uzavírání dohod o společné výrobě 
a jež mají být předloženy do 30. června 
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předloženy do 30. června 2014 a 31. 
prosince 2018,

2014 a 31. prosince 2018,

Or. pt

Pozměňovací návrh 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 149

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu (a to před 
zrušením kvót na mléko a po něm), aby 
mohla dosáhnout plného účinku. Vzhledem 
ke své dalekosáhlé povaze by nicméně 
měla být dočasná a měla by podléhat 
přezkumu. Komise by měla přijmout 
zprávy o vývoji trhu s mlékem, které by 
měly obsahovat zejména možné pobídky, 
jež by zemědělce vedly k uzavírání dohod 
o společné výrobě a jež mají být 
předloženy do 30. června 2014 a 31. 
prosince 2018,

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu, aby mohla 
dosáhnout plného účinku. Vzhledem ke své 
dalekosáhlé povaze by nicméně měla být 
dočasná a měla by podléhat přezkumu. 
Komise by měla přijmout zprávy o vývoji 
trhu s mlékem, které by měly obsahovat 
zejména možné pobídky, jež by zemědělce 
vedly k uzavírání dohod o společné výrobě 
a jež mají být předloženy do 30. června 
2014 a 31. prosince 2018,

Or. pt

Pozměňovací návrh 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -1
Zásada vnitrostátního upřednostňování

1. V případě, že bilance zemědělsko-
potravinářského odvětví zůstává vážně a 
trvale ve ztrátě, může členský stát přijmout 
zásadu vnitrostátního upřednostňování 
tím, že zavede a použije systém povinných 
kvót pro uvádění vnitrostátních produktů 
na trh, přičemž dovoz by sloužil k tomu, 
aby doplnil vnitrostátní produkci.   
2. Zásada uvedená v odst. 1 přestane být 
uplatňována po třech letech bez 
přerušení, nebo po šesti letech 
s přerušením, ve kterých zemědělsko-
potravinářská produkce trvala narůstala a 
ztráta se odpovídajícím způsobem snížila. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) tabáku, část XIV přílohy I; n) surového tabáku, část XIV přílohy I;

Or. es

Odůvodnění

Toto je správné označení odvětví nezpracovaného tabáku.

Pozměňovací návrh 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) tabáku, část XIV přílohy I; n) surového tabáku, část XIV přílohy I;

Or. es

Odůvodnění

Toto je správné označení odvětví nezpracovaného tabáku.

Pozměňovací návrh 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

x) ostatních produktů, část XXIV 
přílohy I.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise rozšiřuje seznam toho, co je zahrnuto mezi zemědělské produkty. Toto rozšíření 
rozsahu není v souladu s tržní orientací.

Pozměňovací návrh 607
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

x) ostatních produktů, část XXIV 
přílohy I.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na zvláštnosti odvětví rýže se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které aktualizují definice týkající se 
odvětví rýže uvedené v části I přílohy II.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Definice vztahující se k odvětví rýže jsou naprosto nezbytné. Nemělo by být možné je měnit 
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 609
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na zvláštnosti odvětví rýže se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které aktualizují definice týkající se 
odvětví rýže uvedené v části I přílohy II.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o aktualizování definic týkajících se odvětví rýže ze strany Komise, hrozí nebezpečí, 
že by určité druhy rýže mohly být zvýhodněny na úkor jiných. Proto tento pozměňovací návrh 
vypouští čl. 3 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na zvláštnosti odvětví rýže se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které aktualizují definice týkající se 
odvětví rýže uvedené v části I přílohy II.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Definice vztahující se k odvětví rýže jsou považovány za naprosto nezbytné. Jsou tedy 
stanoveny v základním aktu, což znamená, že prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci 
nemohou být prováděny vůbec žádné změny.

Pozměňovací návrh 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely tohoto nařízení se „méně 
rozvinutými regiony“ rozumí regiony 
podle definice čl. 82. odst. 2 písm. a) 
nařízení (EU) [KOM(2011) 615] o 
společných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Evropského 
námořního a rybářského fondu, jichž se 
týká společný strategický rámec, o 
obecných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 

4. Pro účely tohoto nařízení platí 
následující vymezení:
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1083/2006.
a) „méně rozvinutými regiony“ se rozumí 
regiony podle definice čl. 82. odst. 2 písm. 
a) nařízení (EU) [KOM(2011) 615] o 
společných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Evropského 
námořního a rybářského fondu, jichž se 
týká společný strategický rámec, o 
obecných ustanoveních ohledně 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1083/2006;
b) „extrémními povětrnostními jevy“ se 
rozumí povětrnostní podmínky 
srovnatelné s přírodními katastrofami, 
jako například prudký vítr, mráz, 
krupobití, led, déšť či sucho, které zničí 
nebo omezí produkci v míře přesahující 
30 % průměrné roční produkce daného 
zemědělce.  Průměrná roční produkce se 
vypočítá s ohledem na předchozí tři roky 
nebo na tříletý průměr stanovený na 
základě předcházejícího pětiletého období 
s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty;
c) „místními produkty“ se rozumí výrobky 
vyprodukované ne dále než 150 km od 
místa spotřeby. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely tohoto nařízení se 
„nepříznivými klimatickými jevy“ rozumí 
těžké povětrnostní podmínky jako mráz, 
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krupobití, led, déšť nebo sucho, které 
zničí více než 30 % průměrné roční 
produkce daného zemědělce nebo způsobí 
její snížení o více než 30 %. Tato 
průměrná roční produkce je odvozena od 
průměrné výroby v předcházejícím 
tříletém období nebo tříletého průměru 
stanoveného na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 3 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pro účely tohoto nařízení se 
„vyspělými systémy udržitelné produkce“ 
a „vyspělými opatřeními pro udržitelnou 
produkci“ rozumí zemědělské postupy, 
které jdou dále než pravidla ekologické 
podmíněnosti stanovená nařízením (EU) 
č. [...] (horizontální nařízení o SZP) a 
které neustále postupují směrem ke 
zlepšení hospodaření s přírodními 
živinami, koloběhy vody a toky energií za 
účelem snížení škod na životním prostředí, 
omezení plýtvání neobnovitelnými zdroji a 
zachování vysoké míry rozmanitosti 
plodin, zvířat a přírodních prvků 
v systémech produkce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Pravomoci Komise

Co se pravomocí Komise týče, Komise 
rozhoduje postupem podle čl. 162 odst. 2, 
nestanoví-li toto nařízení jinak.

Or. es

Pozměňovací návrh 615
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů v případě potřeby z důvodu změn 
kombinované nomenklatury přizpůsobit
popis produktů a odkazy na čísla nebo 
položky kombinované nomenklatury v 
tomto nařízení nebo v jiných aktech 
přijatých podle článku 43 Smlouvy. Tento 
prováděcí akt se přijímá v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 
160, aby v případě potřeby z důvodu změn 
kombinované nomenklatury přizpůsobila
popis produktů a odkazy na čísla nebo 
položky kombinované nomenklatury v 
tomto nařízení nebo v jiných aktech 
přijatých podle článku 43 Smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) od 1. října do 30. září následujícího roku f) od 1. července do 30. června
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pro odvětví cukru. následujícího roku pro odvětví cukru.

Or. es

Odůvodnění

Aby se zabránilo poměrné nevýhodě mezi letními řepnými rostlinami a zbytkem cukrové řepy 
pěstované v EU, hospodářský rok v odvětví cukru by mohl být posunut dopředu.

Pozměňovací návrh 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) od 1. října do 30. září následujícího roku 
pro odvětví cukru.

f) od 1. července do 30. června
následujícího roku pro odvětví cukru.

Or. es

Odůvodnění

Návrh Komise nezohledňuje hospodářský rok některých produktivních regionů.

Pozměňovací návrh 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) od 1. října do 30. září následujícího roku 
pro odvětví cukru.

f) od 1. července do 30. června
následujícího roku pro odvětví cukru.

Or. es

Odůvodnění

Srovnání podmínek pro oblasti pěstování řepy na jihu Španělska s podmínkami, které se 
vztahují na zbytek Evropy.
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Pozměňovací návrh 619
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na zvláštnosti odvětví ovoce a 
zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví hospodářské roky pro 
tyto produkty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme pozměňovací návrh pana Dantina týkající se článku 6. Tento pozměňovací 
návrh zajišťuje, aby byl hospodářský rok pro ovoce a zeleninu vymezen v základním aktu 
místo toho, aby bylo necháno na Komisi, aby vymezila hospodářský rok prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 620
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví se tyto referenční ceny: Referenční ceny musí být založeny na 
objektivních kritériích a musí brát 
v úvahu výrobní náklady zemědělských 
podniků EU.
Stanoví se tyto referenční ceny:

Or. fr



PE492.801v01-00 108/161 AM\907930CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o neloupanou rýži, 150 EUR 
za tunu za standardní jakost vymezenou v 
části A přílohy III, vztaženo na 
velkoobchodní stupeň u zboží dodaného do 
skladu před vyložením;

b) pokud jde o neloupanou rýži, 200 EUR 
za tunu za standardní jakost vymezenou v 
části A přílohy III, vztaženo na 
velkoobchodní stupeň u zboží dodaného do 
skladu před vyložením;

Or. es

Odůvodnění

Stávající cena byla stanovena v rámci reformy v roce 2003 a je třeba ji aktualizovat.

Pozměňovací návrh 622
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o neloupanou rýži, 150 EUR 
za tunu za standardní jakost vymezenou v 
části A přílohy III, vztaženo na 
velkoobchodní stupeň u zboží dodaného do 
skladu před vyložením;

b) pokud jde o neloupanou rýži, 200 EUR 
za tunu za standardní jakost vymezenou v 
části A přílohy III, vztaženo na 
velkoobchodní stupeň u zboží dodaného do 
skladu před vyložením;

Or. es

Pozměňovací návrh 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud jde o odvětví olivového oleje:
i) 2540 EUR za tunu pro extra panenský 
olivový olej;
ii) 2330 EUR za tunu pro panenský 
olivový olej;
iii) 1524 EUR za tunu pro lampantový 
olivový olej s obsahem mastných kyselin 
2. stupně; z této částky se za každý další 
stupeň kyselosti odečte 36,70 EUR na 
tunu.

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) pokud jde o odvětví olivového oleje:
i) 2388 EUR za tunu pro extra panenský 
olivový olej;
ii) 2295 EUR za tunu pro panenský 
olivový olej;
iii) 2045 EUR za tunu pro lampantový 
olivový olej s obsahem mastných kyselin 
2. stupně, při odečtení 36,70 EUR na tunu 
z této částky za každý další stupeň 
kyselosti.

Or. es

Odůvodnění

Referenční ceny představují nezbytné informace, které by měly být v co nejvyšší možné míře 
součástí základního aktu. Tento pozměňovací návrh je aktualizuje.
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Pozměňovací návrh 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto referenční ceny budou pravidelně 
aktualizovány s ohledem na vývoj trhu, 
aby odpovídali hospodářské skutečnosti, 
čímž bude umožněno, aby trhy účinněji 
plnily svoji úlohu ve stanovování cen, 
které zůstávají velmi důležitou složkou 
příjmů zemědělských podniků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 626
Jean-Paul Gauzès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční ceny mohou být upraveny v 
souladu s postupem podle čl. 43 odst. 2 
Smlouvy, především v důsledku vývoje 
výrobních nákladů, zejména cen vstupů, a 
vývoje trhů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 627
Maria do Céu Patrão Neves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že je to opodstatněné změnami 
na trhu, včetně těch, které nastanou na 
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trzích vstupů, mohou být referenční ceny 
změněny podle postupu stanoveného v čl. 
43 odst. 2 Smlouvy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 628
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku přijmou Evropský 
parlament a Rada v souladu s čl. 43 odst. 
2 Smlouvy seznam kritérií, které Komise 
použije při upravování referenčních cen.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje pravidelné úpravy cen (to znamená větší předvídatelnost 
pro zemědělce). Tyto ceny mění Komise (nikoliv EP a Rada), což zaručuje, že jsou 
upravovány na základě technických (a ne politických) důvodů. EP a Rada však mohou vymezit 
kritéria, která Komise při upravování cen použije.

Pozměňovací návrh 629
José Bové
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byl vzat v potaz vývoj v oblasti 
výrobních nákladů, měla by být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 160, 
aby mohla přizpůsobovat referenční ceny 
prostřednictvím ukazatelů, které 
zohledňují náklady na energii, hnojiva, 
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pronájem a další klíčové vstupní zdroje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci každý rok přezkoumá 
referenční ceny stanovené v odstavci 1 
v souladu s vývojem v produkci a na trhu.

Or. es

Odůvodnění

Pro referenční ceny je zásadní, aby byly aktualizovány, aby tak intervence sloužila jako 
skutečně účinný mechanismus záchranné sítě. Skutečnost, že tyto aktualizace budou 
automatické pomůže zajistit, aby systém fungoval s nezbytnou účelností.

Pozměňovací návrh 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 160 každý rok 
přezkoumá referenční ceny stanovené 
v odstavci 1 v souladu s vývojem 
v produkci a na trhu.

Or. es

Odůvodnění

Navrhujeme, aby byl zaveden systém automatické aktualizace referenčních cen. Takovýto 
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systém je nezbytný pro zajištění toho, aby intervence sloužila jako skutečně účinný 
mechanismus záchranné sítě.

Pozměňovací návrh 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci každý rok přezkoumá 
referenční ceny stanovené v odstavci 1 
v souladu s vývojem v produkci a na trhu.

Or. es

Odůvodnění

Ceny by měly být aktualizovány každoročně, přičemž by se prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci měly zapojit všechny instituce.

Pozměňovací návrh 633
Britta Reimers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
v pravidelných intervalech upravuje 
referenční ceny uvedené v odstavci 1. Tyto 
intervaly se mohou lišit podle kategorií 
produktů a zohlední model proměnlivosti 
každé kategorie produktů.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje pravidelné úpravy cen (to znamená větší předvídatelnost 
pro zemědělce). Tyto ceny mění Komise (nikoliv EP a Rada), což zaručuje, že jsou 
upravovány na základě technických (a ne politických) důvodů. EP a Rada však mohou vymezit 
kritéria, která Komise použije při upravování cen.

Pozměňovací návrh 634
George Lyon

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v pravidelných intervalech 
upravuje referenční ceny uvedené 
v odstavci 1. Tyto intervaly se mohou lišit 
podle kategorií produktů a zohlední model 
proměnlivosti každé kategorie produktů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje pravidelné úpravy referenčních cen. Tyto ceny mění 
Komise (ne Parlament a Rada řádným legislativním postupem, neboť to by bylo příliš 
těžkopádné a přineslo by to pouze omezenou přidanou hodnotu) prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci. Parlament a Rada však mohou vymezit kritéria, která Komise při 
upravování cen použije.

Pozměňovací návrh 635
Elisabeth Jeggle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise přezkoumá 
referenční ceny a upraví je, bude-li to 
třeba, zejména s ohledem na vývoj 
v produkci, výrobní náklady a faktory 
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spojené s produkcí.

Or. de

Pozměňovací návrh 636
Rareş-Lucian Niculescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během 6 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise přezkoumá 
referenční ceny v odvětví mléka a 
mléčných výrobků a v odvětvích hovězího 
a telecího masa a referenční ceny 
neloupané rýže, přičemž zohlední vývoj 
výrobních nákladů v průběhu 
reprezentativního období.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během 6 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise přezkoumá 
referenční ceny v odvětví mléka a 
mléčných výrobků a v odvětvích hovězího 
a telecího masa a referenční ceny 
neloupané rýže, přičemž zohlední vývoj 
výrobních nákladů v průběhu 
reprezentativního období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 638
Mairead McGuinness

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční ceny stanovené v čl. 7 písm. e) 
pro odvětví mléka a mléčných výrobků 
musí být Komisí pravidelně 
přezkoumávány a, pokud je to nutné, 
měněny, aby se tak zajistilo, aby 
poskytovaly účinný mechanismus 
záchranné sítě pro odvětví mléka a 
mléčných výrobků proti extrémní 
proměnlivosti cen směrem dolů.
a) při provádění přezkumu by Komise 
měla zohlednit především vývoj:
– v proměnlivosti trhu

– ve vstupních nákladech
b) při provádění jakýchkoli změn 
referenčních cen by Komise měla zajistit, 
aby nové referenční ceny nebyly pobídkou 
k navýšení úhrnné produkce mléka a 
mléčných výrobků v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Diane Dodds

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční ceny stanovené v čl. 7 písm. e) 
pro odvětví mléka a mléčných výrobků 
musí být Komisí pravidelně 
přezkoumávány a, pokud je to nutné, 
měněny, aby se tak zajistilo, aby 
poskytovaly účinný mechanismus 
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záchranné sítě pro odvětví mléka a 
mléčných výrobků proti extrémní 
proměnlivosti cen směrem dolů.
a) při provádění přezkumu by Komise 
měla zohlednit především vývoj:
– v proměnlivosti trhu
– ve výrobních nákladech
b) při provádění jakýchkoli změn 
referenčních cen by Komise měla zajistit, 
aby nové referenční ceny nebyly pobídkou 
k navýšení úhrnné produkce mléka a 
mléčných výrobků v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Referenční ceny uvedené v článku 7 by 
měly být aktualizovány, aby zohlednily 
navýšení výrobních nákladů; například 
cena v případě obilovin by měla být 130 
EUR za tunu, v případě másla 283,35 
EUR za 100 kg a v případě sušeného 
odstředěného mléka 195,27 EUR za 100 
kg. 

Or. pl

Odůvodnění

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
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środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Pozměňovací návrh 641
Diane Dodds

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Ceny, výrobní náklady a systémy 

ohlašování marží
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zřídí informační systém týkající se cen, 
výrobních nákladů a marží na trhu 
s komoditami, včetně systému 
zveřejňování úrovní cen, výrobních 
nákladů a ukazatelů marží pro trh 
s komoditami. Systém je založen na 
informacích, které poskytují subjekty 
zapojené do obchodu s komoditami. Tyto 
informace se považují za důvěrné. Komise 
zajistí, aby na základě takto zveřejněných 
informací nebylo možné určit jednotlivé 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 642
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Ceny, výrobní náklady a systémy 

ohlašování marží
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zřídí informační systém týkající se cen, 
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výrobních nákladů a marží na trhu 
s komoditami, včetně systému 
zveřejňování úrovní cen, výrobních 
nákladů a ukazatelů marží pro trh 
s komoditami. Systém je založen na 
informacích, které poskytují subjekty 
zapojené do obchodu s komoditami. Tyto 
informace se považují za důvěrné. Komise 
zajistí, aby na základě takto zveřejněných 
informací nebylo možné určit jednotlivé 
subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Ceny, výrobní náklady a systémy 

ohlašování marží
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zřídí informační systém týkající se cen, 
výrobních nákladů a marží na trhu 
s komoditami, včetně systému 
zveřejňování úrovní cen, výrobních
nákladů a ukazatelů marží pro trh 
s komoditami. Systém je založen na 
informacích, které poskytují subjekty 
zapojené do obchodu s komoditami. Tyto 
informace se považují za důvěrné. Komise 
zajistí, aby na základě takto zveřejněných 
informací nebylo možné určit jednotlivé 
subjekty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Ceny, výrobní náklady a systémy 

ohlašování marží
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zřídí informační systém týkající se cen, 
výrobních nákladů a marží na trhu 
s komoditami, včetně systému 
zveřejňování úrovní cen, výrobních 
nákladů a ukazatelů marží pro trh 
s komoditami.
Systém je založen na informacích, které 
poskytují subjekty zapojené do obchodu 
s komoditami. Tyto informace se považují 
za důvěrné. Komise zajistí, aby na základě 
takto zveřejněných informací nebylo 
možné určit jednotlivé subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Část II – hlava I – kapitola I – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejná intervence a podpora soukromého 
skladování

Veřejná intervence a podpora veřejného a
soukromého skladování

Or. pt

Pozměňovací návrh 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela
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Návrh nařízení
Část II – hlava I – kapitola I – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejná intervence a podpora soukromého 
skladování

Veřejná intervence, podpora soukromého 
skladování a soukromé řízení nabídky

Or. es

Odůvodnění

Je třeba zlepšit stávající systémy tržní intervence a řízení trhů. Je třeba je doplnit o 
mechanismy, které by se potýkaly s narušením trhu, a o konkrétní nástroje řízení nabídky, 
jejichž kombinace by pro zemědělce vytvořila ochrannou síť proti nadměrné proměnlivosti 
cen, což by otevřelo cestu k dosažení nejvyšší strategické priority společné zemědělské 
politiky: zajištění potravin a zachování příjmů zemědělců.

Pozměňovací návrh 647
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Část II – hlava I – kapitola I – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejná intervence a podpora soukromého 
skladování

Veřejná intervence, podpora soukromého 
skladování a soukromé řízení nabídky

Or. es

Odůvodnění

Přizpůsobuje znění dalším pozměňovacím návrhům týkajícím se samoregulace trhu.

Pozměňovací návrh 648
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti Oblast působnosti a zásady

Or. fr

Pozměňovací návrh 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování podpory skladování 
produktů soukromými hospodářskými 
subjekty.

b) poskytování podpory skladování 
produktů veřejnými a soukromými 
hospodářskými subjekty.

Or. pt

Pozměňovací návrh 650
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) proměnlivých požadavků na míchání 
biopaliva, pokud členské státy mohou 
navýšit požadavky na míchání biopaliva 
v případě narušení cen kvůli nadbytkům 
obilí na trhu;

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost použít požadavky na míchání biopaliva jako nástroj tržní 
intervence tím, že určí proměnlivé požadavky na míchání biopaliv, pokud jde o obilí; to by 
členským státům umožnilo navýšit požadavky na míchání, pokud jde o obilí, v případě 
podstatného nadbytku obilí na trhu.
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Pozměňovací návrh 651
Peter Jahr, Albert Deß

Návrh nařízení
Článek 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývozní náhrady, které upravuje tato 
kapitola, se uplatňují pouze ve spojení 
s článkem 154 tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 652
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejná intervence se použije na tyto 
produkty za podmínek stanovených 
v tomto oddíle a podle požadavků 
a podmínek, které stanoví Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci a/nebo prováděcích aktů podle 
článků 18 a 19:

Veřejná intervence se použije na tyto 
produkty za podmínek stanovených 
v tomto oddíle a podle případných 
dodatečných požadavků a podmínek, které
může Komise stanovit prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci a/nebo 
prováděcích aktů podle článků 18 a 19:

Or. it

Pozměňovací návrh 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenici obecnou, ječmen a kukuřici; a) pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, 
kukuřici a čirok;
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Or. es

Odůvodnění

Přestože je intervence v případě pšenice tvrdé a čiroku značně nepravděpodobná, není 
vhodné vyloučit tato dvě odvětví z mechanismu záchranné sítě, který intervence poskytuje. 
Toto ustanovení navíc nepředstavuje žádné další náklady.

Pozměňovací návrh 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenici obecnou, ječmen a kukuřici; a) pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen,
kukuřici a čirok;

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné, aby tyto produkty byly vyloučeny z mechanismu záchranné sítě.

Pozměňovací návrh 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenici obecnou, ječmen a kukuřici; a) pšenici obecnou a tvrdou, ječmen a 
kukuřici;

Or. it

Pozměňovací návrh 656
Paolo De Castro
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenici obecnou, ječmen a kukuřici; a) pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen 
a kukuřici;

Or. it

Pozměňovací návrh 657
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenici obecnou, ječmen a kukuřici; a) pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen 
a kukuřici;

Or. it

Pozměňovací návrh 658
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenici obecnou, ječmen a kukuřici; a) pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen 
a kukuřici;

Or. it

Pozměňovací návrh 659
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ovoce a zeleninu;

Or. es

Pozměňovací návrh 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) čerstvé nebo chlazené maso z odvětví 
hovězího a telecího masa kódů KN 0201 
10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) odvětví čerstvého nebo chlazeného 
skopového, vepřového a kozího masa

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) odvětví čerstvého nebo chlazeného 
skopového a kozího masa

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Liam Aylward

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) čerstvé nebo chlazené skopové a kozí 
maso;

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vepřové maso;

Or. fr

Pozměňovací návrh 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Článek 10a
ca) vepřové maso;

Or. pl

Odůvodnění

Produkce vepřového masa je charakterizována tím, že je cyklická a sezónní. To znamená, že 
trh s vepřovým masem je náchylný ke kolísání cen a často podléhá krizím. Příkladem je 
poslední krize, která zasáhla trh na konci roku 2010 a začátkem roku 2011. Tehdy došlo 
k prudkému propadu cen vepřového a složitá situace, které producenti čelili, byla dále 
zhoršena vysokými cenami obilovin. Nástroj veřejné intervence by měl tvořit část záchranné 
sítě pro případ krize a měl by být využíván účinně.

Pozměňovací návrh 666
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) čerstvé nebo chlazené králičí maso

Or. es

Pozměňovací návrh 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) máslo vyrobené přímo a výhradně z 
pasterizované smetany získané přímo a 
výhradně z kravského mléka ve 
schváleném podniku Unie, s minimálním 
obsahem tuku 82 % hmotnostních a 
maximálním obsahem vody 16 % 
hmotnostních;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) sušené odstředěné mléko nejvyšší 
jakosti vyrobené z kravského mléka 
rozprašovacím sušením ve schváleném 
podniku Unie, s minimálním obsahem 
bílkovin ve výši 34,0 % hmotnostních 
v tukuprosté sušině.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Strategické zásoby

Aby se zabránilo vážným nestabilitám 
trhu a aby se zaručila spojitost živočišné 
výroby, měly by být vytvořeny strategické 
zásoby surovin na krmivo pro 
hospodářská zvířata.
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijatými podle článku 160 
podnikne potřebné kroky k zajištění toho, 
aby byl tento systém prováděn.

Or. es
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Odůvodnění

Současná míra proměnlivosti na trzích vážně ohrožuje životaschopnost evropského odvětví 
živočišné výroby, z čehož vyplývají závažné důsledky pro zajištění potravin v EU. Měl by být 
tudíž zaveden systém, kterým by byly vytvořeny strategické zásoby surovin potřebné na krmivo 
pro hospodářská zvířata.

Pozměňovací návrh 670
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejná intervence se použije u: Veřejná intervence se použije u produktů 
uvedených v článku 10 kdykoliv 
v průběhu roku.

Or. en

Odůvodnění

Krize může nastat v kterémkoli období v roce. Proto by veřejná intervence měla být možná 
kdykoli v průběhu roku.

Pozměňovací návrh 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenice obecné, ječmene a kukuřice od 
1. listopadu do 31. května;

a) pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene, 
kukuřice a čiroku od 1. listopadu do 31. 
května;

Or. es

Pozměňovací návrh 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenice obecné, ječmene a kukuřice od 
1. listopadu do 31. května;

a) pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene,
kukuřice a čiroku od 1. listopadu do 31. 
května;

Or. es

Odůvodnění

Není vhodné, aby tyto produkty byly vyloučeny z mechanismu záchranné sítě.

Pozměňovací návrh 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hovězího a telecího masa během celého 
hospodářského roku;

c) hovězího, telecího a vepřového masa od 
1. ledna do 31. prosince;

Or. pl

Odůvodnění

Důsledek pozměňovacího návrhu k článku 10.

Pozměňovací návrh 674
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 31. srpna.

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
během celého roku.
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Or. en

Pozměňovací návrh 675
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 31. srpna.

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
během celého roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 676
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 31. srpna.

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
během celého roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 31. srpna.

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 1. ledna.

Or. en
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Pozměňovací návrh 678
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 31. srpna.

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 31. prosince.

Or. de

Pozměňovací návrh 679
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veřejná intervence během období 
uvedených v článku 11

1. Veřejná intervence během období 
uvedeného v článku 11

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je logickým důsledkem navrhované změny článku 11 (stejné období 
intervence pro všechna odvětví, která jsou pro veřejnou intervenci  způsobilá).

Pozměňovací návrh 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně 
konkrétních odrůd nebo druhů neloupané 

b) je zahájena Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů pro ječmen, kukuřici, 
pšenici tvrdou, čirok a neloupanou rýži 
(včetně konkrétních odrůd nebo druhů 



PE492.801v01-00 134/161 AM\907930CS.doc

CS

rýže), pokud to vyžaduje situace na trhu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2;

neloupané rýže), pokud to vyžaduje situace 
na trhu. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
162 odst. 2;

Or. es

Pozměňovací návrh 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně 
konkrétních odrůd nebo druhů neloupané 
rýže), pokud to vyžaduje situace na trhu.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2;

b) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně 
konkrétních odrůd nebo druhů neloupané 
rýže), pouze pokud vyvstane potřeba na 
základě nepříznivých situací na trhu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně určit, že intervence by měla být použita pouze v případě nepříznivých situací na 
trhu.

Pozměňovací návrh 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně 
konkrétních odrůd nebo druhů neloupané 

b) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
ječmen, kukuřici, pšenici tvrdou, čirok a 
neloupanou rýži (včetně konkrétních odrůd 
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rýže), pokud to vyžaduje situace na trhu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2;

nebo druhů neloupané rýže), pokud to 
vyžaduje situace na trhu. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2;

Or. es

Pozměňovací návrh 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) může být zahájena pro odvětví hovězího 
a telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, pokud je
průměrná tržní cena během 
reprezentativního období přijatého podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle čl. 18 odst. 8, nižší než 1 560 EUR 
za tunu.

c) je zahájena pro odvětví hovězího a 
telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, předtím, než
průměrná tržní cena přijatá podle čl. 19 
písm. a) v některém členském státě nebo 
některém regionu členského státu, zjištěná 
na základě klasifikační stupnice Unie pro 
jatečně upravená těla přijaté podle čl. 18 
odst. 8, dosáhne 1 560 EUR za tunu.
Během 6 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise přezkoumá 
intervenční ceny v odvětví hovězího a 
telecího masa, přičemž zohlední vývoj 
výrobních nákladů v průběhu 
reprezentativního období.

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Rareş-Lucian Niculescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) může být zahájena pro odvětví hovězího 
a telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, pokud je

c) je zahájena pro odvětví hovězího a 
telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, předtím, než
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průměrná tržní cena během 
reprezentativního období přijatého podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle čl. 18 odst. 8, nižší než 1 560 EUR 
za tunu.

průměrná tržní cena přijatá podle čl. 19 
písm. a) v některém členském státě nebo 
některém regionu členského státu, zjištěná 
na základě klasifikační stupnice Unie pro 
jatečně upravená těla přijaté podle čl. 18 
odst. 8, dosáhne 1 560 EUR za tunu.
Během 6 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise přezkoumá 
intervenční ceny v odvětví hovězího a 
telecího masa, přičemž zohlední vývoj 
výrobních nákladů v průběhu 
reprezentativního období.

Or. en

Pozměňovací návrh 685
José Bové
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) může být zahájena pro odvětví hovězího 
a telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, pokud je 
průměrná tržní cena během 
reprezentativního období přijatého podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle čl. 18 odst. 8, nižší než 1 560 EUR 
za tunu.

c) musí být zahájena pro odvětví hovězího 
a telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, pokud je 
průměrná tržní cena během 
reprezentativního období přijatého podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle čl. 18 odst. 8, nižší než 1 560 EUR 
za tunu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) může být zahájena pro odvětví hovězího 
a telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, pokud je 
průměrná tržní cena během 
reprezentativního období přijatého podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle čl. 18 odst. 8, nižší než 1 560 EUR 
za tunu.

c) může být zahájena pro odvětví hovězího 
a telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, pokud je 
průměrná tržní cena během 
reprezentativního období přijatého podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle čl. 18 odst. 8, nižší než 70 % 
referenční ceny stanovené v čl. 7 odst. 1 
písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 687
James Nicholson, Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) může být zahájena pro odvětví hovězího 
a telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, pokud je 
průměrná tržní cena během 
reprezentativního období přijatého podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle čl. 18 odst. 8, nižší než 1 560 EUR 
za tunu.

c) může být zahájena pro odvětví hovězího 
a telecího masa Komisí prostřednictvím 
jiných prováděcích aktů, pokud je 
průměrná tržní cena během 
reprezentativního období přijatého podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle čl. 18 odst. 8, nižší než 1 560 EUR 
za tunu. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
162 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 688
Rareş-Lucian Niculescu
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
odvětví skopového a kozího masa, pokud 
to vyžaduje situace na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
odvětví skopového a kozího masa, pokud 
to vyžaduje situace na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Komise může – prostřednictvím 
prováděcích aktů – rozhodnout zahájit 
veřejnou intervenci v odvětví vepřového 
masa, pokud cena jatečně upravených těl 
prasat na trzích EU stanovená na základě 
cen zaznamenaných v každém členském 
státě na reprezentativních trzích 
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Společenství a vážených pomocí 
koeficientů podle velikosti stáda prasat 
v každém členském státě je méně než 
103 % referenční ceny a pokud byl 
zohledněn poměr tržní cena/výrobních 
náklady.

Or. pl

Odůvodnění

Důsledek pozměňovacího návrhu k článku 10. Zohledňuje podmínky podpory soukromého 
skladování stanovené v nařízení 1234/2007 a výrobní náklady. Krize v letech 2010/2011 
ukázala, že produkce vepřového masa se může stát nevýdělečnou nejen v důsledku poklesu 
cen živých prasat, ale také v důsledku podstatného zvýšení cen obilovin a krmiva. 

Pozměňovací návrh 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů ukončit veřejnou 
intervenci pro odvětví hovězího a telecího 
masa, pokud po určité reprezentativní 
období přijaté podle čl. 19 písm. a) již 
nejsou splněny podmínky stanovené v odst. 
1 písm. c).

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů ukončí veřejnou intervenci pro 
odvětví hovězího a telecího masa, pokud 
po určité reprezentativní období přijaté 
podle čl. 19 písm. a) již nejsou splněny 
podmínky stanovené v odst. 1 písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 692
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů ukončit veřejnou 

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů ukončí veřejnou intervenci pro 
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intervenci pro odvětví hovězího a telecího 
masa, pokud po určité reprezentativní 
období přijaté podle čl. 19 písm. a) již 
nejsou splněny podmínky stanovené v odst. 
1 písm. c).

odvětví hovězího a telecího masa, pokud 
po určité reprezentativní období přijaté 
podle čl. 19 písm. a) již nejsou splněny 
podmínky stanovené v odst. 1 písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 693
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely tohoto článku přijmou 
Evropský parlament a Rada v souladu 
s čl. 43 odst. 2 Smlouvy úplný seznam 
kritérií, která musí být splněna, aby byla 
situace na trhu považována za situaci, 
která vyžaduje veřejnou intervenci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby spuštění veřejné intervence bylo objektivnější a aby 
bylo předvídatelnější pro zemědělce. Nezavádí však automatismus.

Pozměňovací návrh 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nákup za pevně stanovenou cenu nebo 
prostřednictvím nabídkového řízení

Nabídkové řízení

Or. en
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Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nákup za pevně stanovenou cenu nebo
prostřednictvím nabídkového řízení

Nákup prostřednictvím nabídkového řízení

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení, aby se tak zajistil 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýšila se tržní orientace.

Pozměňovací návrh 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li veřejná intervence zahájena podle 
čl. 12 odst. 1 písm. a), nákup se provádí za 
pevně stanovenou cenu v rámci těchto 
limitů pro každé období uvedené v článku 
11:

vypouští se

a) u pšenice obecné 3 miliony tun;
b) u másla 30 000 tun;
c) u sušeného odstředěného mléka 109 
000 tun.

Or. en
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Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li veřejná intervence zahájena podle 
čl. 12 odst. 1 písm. a), nákup se provádí za 
pevně stanovenou cenu v rámci těchto 
limitů pro každé období uvedené v článku 
11:

vypouští se

a) u pšenice obecné 3 miliony tun;
b) u másla 30 000 tun;
c) u sušeného odstředěného mléka 109 
000 tun.

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u pšenice obecné 3 miliony tun; a) u pšenice obecné 2,5 miliony tun;

Or. en

Odůvodnění

Tímto by se snížilo množství pšenice, která by mohla být skoupena Komisí prostřednictvím 
intervenčních zásob.
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Pozměňovací návrh 699
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u másla 30 000 tun; b) u másla 250 000 tun;

Or. de

Pozměňovací návrh 700
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u másla 30 000 tun; b) u másla 70 000 tun;

Or. en

Pozměňovací návrh 701
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u másla 30 000 tun; b) u másla 70 000 tun;

Or. pt

Pozměňovací návrh 702
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u sušeného odstředěného mléka 109 000 
tun.

c) u sušeného odstředěného mléka 100 000 
tun.

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 
12 odst. 1, nákup se provádí 
prostřednictvím nabídkového řízení s cílem 
určit maximální nákupní cenu:

Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 
12 odst. 1, nákup se provádí 
prostřednictvím nabídkového řízení s cílem 
určit maximální nákupní cenu.

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u pšenice obecné, másla a sušeného 
odstředěného mléka nad limity uvedené v 
odstavci 1;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u pšenice obecné, másla a sušeného 
odstředěného mléka nad limity uvedené v 
odstavci 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u ječmene, kukuřice, neloupané rýže a 
hovězího a telecího masa.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u ječmene, kukuřice, neloupané rýže a 
hovězího a telecího masa.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení, aby se tak zajistil nejlepší 
poměr ceny a kvality a zvýšila se tržní orientace.

Pozměňovací návrh 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u ječmene, kukuřice, neloupané rýže a 
hovězího a telecího masa.

b) u pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, 
čiroku, neloupané rýže a hovězího a 
telecího masa.

Or. es

Pozměňovací návrh 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u ječmene, kukuřice, neloupané rýže a 
hovězího a telecího masa.

b) u pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, 
čiroku, neloupané rýže a hovězího a 
telecího masa.

Or. es



AM\907930CS.doc 147/161 PE492.801v01-00

CS

Pozměňovací návrh 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za zvláštních a řádně odůvodněných 
okolností může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů omezit nabídková řízení 
na některý členský stát nebo region 
některého členského státu nebo podle čl. 
14 odst. 2 určit nákupní ceny pro veřejnou 
intervenci podle členského státu nebo 
regionu členského státu na základě 
zjištěných průměrných tržních cen. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Za zvláštních a řádně odůvodněných 
okolností může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů omezit nabídková řízení 
na některý členský stát nebo region 
některého členského státu. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za zvláštních a řádně odůvodněných 
okolností může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů omezit nabídková řízení 
na některý členský stát nebo region 
některého členského státu nebo podle čl. 
14 odst. 2 určit nákupní ceny pro veřejnou 
intervenci podle členského státu nebo 

Za zvláštních a řádně odůvodněných 
okolností může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů omezit nabídková řízení 
na některý členský stát nebo region 
některého členského státu. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.
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regionu členského státu na základě 
zjištěných průměrných tržních cen. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Cenou v rámci veřejné intervence se 
rozumí:

1. Cenou v rámci veřejné intervence se 
rozumí maximální cena, za kterou mohou 
být produkty způsobilé pro veřejnou 
intervenci nakoupeny prostřednictvím 
nabídkového řízení.

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) cena, za kterou jsou produkty 
nakupovány v rámci veřejné intervence, 
je-li nákup prováděn za pevně stanovenou 
cenu, nebo

vypouští se

Or. en



AM\907930CS.doc 149/161 PE492.801v01-00

CS

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) cena, za kterou jsou produkty 
nakupovány v rámci veřejné intervence, 
je-li nákup prováděn za pevně stanovenou 
cenu, nebo

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím by se zajistil 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýšila by se tržní orientace.

Pozměňovací návrh 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximální cena, za kterou mohou být 
produkty způsobilé pro veřejnou 
intervenci nakoupeny, je-li nákup 
prováděn prostřednictvím nabídkového 
řízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
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nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximální cena, za kterou mohou být 
produkty způsobilé pro veřejnou intervenci 
nakoupeny, je-li nákup prováděn
prostřednictvím nabídkového řízení.

b) maximální cena, za kterou mohou být 
produkty způsobilé pro veřejnou intervenci 
nakoupeny prostřednictvím nabídkového 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenice obecné, ječmene, kukuřice, 
neloupané rýže a sušeného odstředěného 
mléka se rovná příslušným referenčním 
cenám stanoveným v článku 7 v případě 
nákupu za pevně stanovenou cenu a
nepřekročí příslušné referenční ceny v 
případě nákupu prostřednictvím 
nabídkového řízení;

a) pšenice obecné, ječmene, kukuřice, 
neloupané rýže a sušeného odstředěného 
mléka nepřekročí příslušné referenční 
ceny; 

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.
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Pozměňovací návrh 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenice obecné, ječmene, kukuřice, 
neloupané rýže a sušeného odstředěného 
mléka se rovná příslušným referenčním 
cenám stanoveným v článku 7 v případě 
nákupu za pevně stanovenou cenu a
nepřekročí příslušné referenční ceny v 
případě nákupu prostřednictvím 
nabídkového řízení;

a) pšenice obecné, ječmene, kukuřice, 
neloupané rýže a sušeného odstředěného 
mléka nepřekročí příslušné referenční ceny

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenice obecné, ječmene, kukuřice, 
neloupané rýže a sušeného odstředěného 
mléka se rovná příslušným referenčním 
cenám stanoveným v článku 7 v případě 
nákupu za pevně stanovenou cenu a 
nepřekročí příslušné referenční ceny v 
případě nákupu prostřednictvím 
nabídkového řízení;

a) pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene, 
kukuřice, čiroku, neloupané rýže a 
sušeného odstředěného mléka se rovná 
příslušným referenčním cenám stanoveným 
v článku 7 v případě nákupu za pevně 
stanovenou cenu a nepřekročí příslušné 
referenční ceny v případě nákupu 
prostřednictvím nabídkového řízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenice obecné, ječmene, kukuřice, 
neloupané rýže a sušeného odstředěného 
mléka se rovná příslušným referenčním 
cenám stanoveným v článku 7 v případě 
nákupu za pevně stanovenou cenu a 
nepřekročí příslušné referenční ceny v 
případě nákupu prostřednictvím 
nabídkového řízení;

a) pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene, 
kukuřice, čiroku, neloupané rýže a 
sušeného odstředěného mléka se rovná 
příslušným referenčním cenám stanoveným 
v článku 7 v případě nákupu za pevně 
stanovenou cenu a nepřekročí příslušné 
referenční ceny v případě nákupu 
prostřednictvím nabídkového řízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenice obecné, ječmene, kukuřice, 
neloupané rýže a sušeného odstředěného 
mléka se rovná příslušným referenčním 
cenám stanoveným v článku 7 v případě 
nákupu za pevně stanovenou cenu a 
nepřekročí příslušné referenční ceny v 
případě nákupu prostřednictvím 
nabídkového řízení;

a) pšenice obecné a tvrdé, ječmene, 
kukuřice, neloupané rýže, čiroku a 
sušeného odstředěného mléka se rovná 
příslušným referenčním cenám stanoveným 
v článku 7 v případě nákupu za pevně 
stanovenou cenu a nepřekročí příslušné 
referenční ceny v případě nákupu 
prostřednictvím nabídkového řízení;

Or. it

Pozměňovací návrh 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) másla se rovná 90 % referenční ceny b) másla nepřekročí 90 % referenční ceny;
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stanovené v článku 7 v případě nákupu za 
pevně stanovenou cenu a nepřekročí 90 % 
referenční ceny v případě nákupu 
prostřednictvím nabídkového řízení;

Or. en

Odůvodnění

Všechny nákupy by se měly provádět prostřednictvím nabídkového řízení. Tím se zajistí 
nejlepší poměr ceny a kvality a zvýší se tržní orientace. Dosáhne se tak také cíle zjednodušení, 
protože se zajistí, aby byl na všechny intervence uplatňován stejný postup.

Pozměňovací návrh 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) másla se rovná 90 % referenční ceny 
stanovené v článku 7 v případě nákupu za 
pevně stanovenou cenu a nepřekročí 90 % 
referenční ceny v případě nákupu 
prostřednictvím nabídkového řízení;

b) másla nepřekročí 90 % referenční ceny

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) hovězího a telecího masa nepřekročí 
cenu uvedenou v čl. 12 odst. 1 písm. c).

c) hovězího a telecího masa nepřekročí 90 
% referenční ceny stanovené v čl. 7 odst. 1 
písm. d).

Or. pt
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Pozměňovací návrh 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 
dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné, ječmene, kukuřice a neloupané 
rýže v závislosti na jakosti. Komise se dále
s ohledem na potřebu zajistit, aby byla 
produkce zaměřena na určité odrůdy 
neloupané rýže, zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví zvýšení a 
snížení ceny v rámci veřejné intervence.

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 
dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné, ječmene, kukuřice a neloupané 
rýže v závislosti na jakosti. Dále pak, aby
se:

a) zajistilo, aby byla produkce zaměřena na 
určité odrůdy neloupané rýže, Komise se 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví zvýšení a snížení ceny v rámci 
veřejné intervence;
b) podpořilo uzavření dlouhodobých 
smluv o pěstování mezi producenty a 
subjekty kupujícími obiloviny, Komise se 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví zvýšení ceny v rámci veřejné 
intervence.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést „měkké nástroje“, které podpoří zemědělce, 
zpracovatele a obchodníky, aby uzavírali smlouvy o pěstování alespoň na rok. Toho by mohlo 
být dosaženo stanovením zvýšení ceny v rámci veřejné intervence pro zboží, na něž se vztahují 
smlouvy o pěstování. Prvořadým účelem společné zemědělské politiky by mělo být zabránit 
narušení trhu, což omezí rozsah nezbytných intervencí.
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Pozměňovací návrh 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 
dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné, ječmene, kukuřice a neloupané 
rýže v závislosti na jakosti. Komise se dále 
s ohledem na potřebu zajistit, aby byla 
produkce zaměřena na určité odrůdy 
neloupané rýže, zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví zvýšení a 
snížení ceny v rámci veřejné intervence.

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 
dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné, pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, 
čiroku a neloupané rýže v závislosti na 
jakosti. Komise se dále s ohledem na 
potřebu zajistit, aby byla produkce 
zaměřena na určité odrůdy neloupané rýže, 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví zvýšení a snížení ceny v rámci 
veřejné intervence.

Or. es

Pozměňovací návrh 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 
dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné, ječmene, kukuřice a neloupané 
rýže v závislosti na jakosti. Komise se dále 
s ohledem na potřebu zajistit, aby byla 
produkce zaměřena na určité odrůdy 
neloupané rýže, zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví zvýšení a 
snížení ceny v rámci veřejné intervence.

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 
dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné, pšenice tvrdé, ječmene, kukuřice, 
čiroku a neloupané rýže v závislosti na 
jakosti. Komise se dále s ohledem na 
potřebu zajistit, aby byla produkce 
zaměřena na určité odrůdy neloupané rýže, 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví zvýšení a snížení ceny v rámci 
veřejné intervence.

Or. es
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Pozměňovací návrh 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 
dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné, ječmene, kukuřice a neloupané 
rýže v závislosti na jakosti. Komise se dále 
s ohledem na potřebu zajistit, aby byla 
produkce zaměřena na určité odrůdy 
neloupané rýže, zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví zvýšení a 
snížení ceny v rámci veřejné intervence.

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 
dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné a tvrdé, ječmene, kukuřice, čiroku
a neloupané rýže v závislosti na jakosti. 
Komise se dále s ohledem na potřebu 
zajistit, aby byla produkce zaměřena na 
určité odrůdy neloupané rýže, zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, které stanoví 
zvýšení a snížení ceny v rámci veřejné 
intervence.

Or. it

Pozměňovací návrh 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nedocházelo k narušení trhu; a) byly posíleny veřejné nástroje regulace
trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S produkty může být naloženo tak, že se 
dají k dispozici režimu rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii podle 
nařízení (EU) č. […], pokud to tento režim 
stanoví. V tom případě je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 731
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S produkty může být naloženo tak, že se 
dají k dispozici režimu rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii podle 
nařízení (EU) č. […], pokud to tento režim 
stanoví. V tom případě je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Chceme odstranit ustanovení o tom, že intervenční zásoby budou dány nejchudším osobám. 
Není to kvůli nedostatku sociální odpovědnosti, ale pouze v zájmu zajištění toho, aby se SZP 
týkala zemědělství a nikoli sociální politiky.

Pozměňovací návrh 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S produkty může být naloženo tak, že se 
dají k dispozici režimu rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii podle 
nařízení (EU) č. […], pokud to tento režim 
stanoví. V tom případě je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S produkty může být naloženo tak, že se 
dají k dispozici režimu rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii podle 
nařízení (EU) č. […], pokud to tento režim 
stanoví. V tom případě je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2.

S produkty může být naloženo tak, že se 
dají k dispozici režimu rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii podle 
nařízení (EU) č. […], pokud to tento režim 
stanoví. V tom případě je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

S produkty může být naloženo tak, že se 
dají k dispozici režimu rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii podle 
nařízení (EU) č. […], pokud to tento režim 
stanoví. V tom případě je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2.

S produkty může být naloženo tak, že se 
v prvé řadě dají k dispozici režimu 
rozdělování potravin nejchudším osobám v 
Unii podle nařízení (EU) č. […], pokud to 
tento režim stanoví. V tom případě je 
účetní hodnota těchto produktů na úrovni 
příslušné pevně stanovené ceny v rámci 
veřejné intervence uvedené v čl. 14 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Bez ohledu na právní základ tohoto režimu by nakládání s produkty veřejné intervence mělo 
začít tím, že budou dány k dispozici nejchudším.

Pozměňovací návrh 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S produkty může být naloženo tak, že se 
dají k dispozici režimu rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii podle 
nařízení (EU) č. […], pokud to tento režim 
stanoví. V tom případě je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2.

S produkty může být naloženo tak, že se 
v prvé řadě dají k dispozici režimu 
rozdělování potravin nejchudším osobám v 
Unii podle nařízení (EU) č. […], pokud to 
tento režim stanoví. V tom případě je 
účetní hodnota těchto produktů na úrovni 
příslušné pevně stanovené ceny v rámci 
veřejné intervence uvedené v čl. 14 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Tato zmínka by měla být v nařízení o jednotné společné organizaci trhů zachována. Mělo by 
být jasně dáno najevo, že toto je prvořadé použití produktů veřejné intervence, neboť se jedná 
o velmi úspěšný způsob nakládání s těmito produkty, jak se ukázalo za 25 let jeho trvání, který 
rovněž hraje zásadní úlohu v bránění narušení trhu následkem uvedení velkého množství 
produktů veřejné intervence na trh.
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Pozměňovací návrh 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Povinná podpora

1. Podpora se poskytuje na soukromé 
skladování másla vyrobeného ze smetany 
získané přímo a výhradně z kravského 
mléka.
2. Podmínky a požadavky související 
s tímto pododdílem i výše povinné podpory 
na soukromé skladování másla budou 
přijaty Komisí prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160 a prostřednictvím 
prováděcích aktů v souladu 
s přezkumným postupem stanoveným v čl. 
162 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Jelikož kvóty mají být brzy zrušeny, je třeba zajistit „hladký přechod“, a proto je nutné 
zachovat povinnou podporu alespoň další dva roky. Poté by Komise měla v závislosti na 
situaci na trhu rozhodnout, zda by tato podpora měla být změněna na volitelnou.

Pozměňovací návrh 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Povinná podpora
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1. Podpora se poskytuje na soukromé 
skladování másla vyrobeného ze smetany 
získané přímo a výhradně z kravského 
mléka.
2. Podmínky a požadavky související 
s tímto pododdílem přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160 a 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s přezkumným postupem 
stanoveným v čl. 162 odst. 2.
3. Opatření, která stanoví podporu Unie 
pro soukromé skladování másla, přijme 
Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.

Or. es

Odůvodnění

Jelikož kvóty mají být brzy zrušeny, musíme být opatrní a zajistit „hladký přechod“. Povinná 
podpora tedy musí být zachována alespoň další dva roky. Poté by Komise měla v závislosti na 
situaci na trhu rozhodnout, zda by tato podpora měla být změněna na volitelnou.


