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Pozměňovací návrh 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Část II – název II – kapitola III – oddíl 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 3A
SYSTÉM SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Článek 113a
Smluvní vztahy

1. Aniž jsou dotčeny články 104a a 105a 
týkající se odvětví mléka a mléčných 
výrobků a článek 101 týkající se odvětví 
cukru, pokud členský stát rozhodne, že na 
jeho území musí být veškeré dodávky 
zemědělských produktů pocházejících 
z odvětví uvedených v čl. 1 odst. 2 od 
výrobce ke zpracovateli nebo 
distributorovi předmětem písemné 
smlouvy mezi stranami nebo že první 
odběratelé jsou povinni učinit výrobcům 
písemnou nabídku smlouvy na dodávku 
zemědělských produktů, musí tato 
smlouva nebo nabídka splňovat podmínky 
stanovené v odstavci 2.
Pokud členský stát rozhodne, že dodávky 
od zemědělce k odběrateli musí být 
předmětem písemné smlouvy mezi 
stranami, rozhodne také, na kterou fázi 
dodávky se smlouva tohoto typu vztahuje, 
je-li dodávka prováděna prostřednictvím 
jednoho nebo více prostředníků.
Členské státy zajistí, aby smlouvy 
v příslušných odvětvích byly plněny, a 
zřídí zprostředkovací mechanismus, který 
se bude vztahovat na případy, v nichž 
nemůže být tato smlouva uzavřena na 
základě vzájemné shody, čímž zajistí 
spravedlivé smluvní vztahy.
2. Smlouva a nabídka smlouvy:
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a) se vypracuje před dodávkou;
b) je v písemné formě a
c) obsahuje zejména údaje o:
i) ceně splatné za dodávku, která je:
- pevně stanovena ve smlouvě, nebo
– vypočtena kombinací faktorů 
stanovených ve smlouvě, jež mohou 
zahrnovat tržní ukazatele odrážející 
změny v tržních podmínkách, dodaná 
množství a jakost nebo složení dodaných 
zemědělských produktů,
ii) množství a jakosti produktů, které 
mohou nebo budou dodány, a časovém 
rozvrhu těchto dodávek,
iii) době platnosti smlouvy, která může být 
uzavřena buď na dobu určitou, nebo 
neurčitou s ustanoveními o jejím 
vypovězení,
iv) platebních podmínkách a lhůtách,
v) podmínkách odběru nebo dodávek 
zemědělských produktů a
vi) pravidlech, která se uplatní v případě 
vyšší moci.
3. Odchylně od odstavce 1 se smlouva 
nebo nabídka smlouvy nevyžaduje, pokud 
výrobce dodává dané produkty odběrateli, 
který má formu družstva, jehož je výrobce 
členem, jestliže stanovy družstva nebo 
pravidla a rozhodnutí stanovená na 
základě těchto stanov nebo z nich 
vyplývající obsahují ustanovení mající 
podobné účinky jako ustanovení uvedená 
v odst. 2 písm. a), b) a c).
4. Všechny prvky smluv o dodávkách 
zemědělských produktů uzavřených 
producenty, odběrateli, zpracovateli nebo 
distributory, včetně prvků uvedených 
v odst. 2 písm. c), jsou volně sjednány 
mezi stranami.

Aniž je dotčen první pododstavec:
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i) pokud se členský stát rozhodne, že 
uzavírání písemných smluv na dodávky 
zemědělských produktů v souladu 
s odstavcem 1 bude povinné, může 
stanovit minimální dobu trvání, která se 
uplatní pouze na písemné smlouvy mezi 
producentem a prvním odběratelem 
zemědělských produktů. Minimální doba 
trvání musí být alespoň šest měsíců 
a nesmí narušovat řádné fungování 
vnitřního trhu, nebo
ii) pokud se členský stát rozhodne, že 
první odběratel zemědělských produktů 
musí producentovi učinit písemný návrh 
na uzavření smlouvy v souladu 
s odstavcem 1, může stanovit, že v návrhu 
musí být uvedena minimální doba trvání 
smlouvy, jak za tímto účelem stanoví 
vnitrostátní právní předpisy. Minimální 
doba trvání musí být alespoň šest měsíců 
a nesmí narušovat řádné fungování 
vnitřního trhu.
Druhým pododstavcem není dotčeno 
právo producenta tuto minimální dobu 
trvání odmítnout, pokud tak učiní 
písemně. V tomto případě mohou být 
všechny prvky smlouvy, včetně prvků 
uvedených v odst. 2 písm. c) volně 
vyjednány mezi stranami.
5. Členské státy, které využívají možností 
uvedených v tomto článku, informují 
Komisi o způsobu jejich uplatňování.

6. Komise může přijmout prováděcí akty 
stanovující opatření nezbytná pro 
jednotné uplatňování odst. 2 písm. a) a b) 
a odstavce 3 a opatření týkající se 
oznámení, která musí členské státy 
vydávat v souladu s tímto článkem.
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. es



PE492.804v01-00 6/157 AM\907936CS.doc

CS

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se pouze vkládá nový pododstavec do čl. 113a odst. 1 
zpravodaje (pozměňovací návrh 333 ve zprávě pana Dantina). Přijetí nařízení (EU) č. 
261/2012 o smluvních vztazích v odvětví mléka a mléčných výrobků bylo velmi chváleno, 
neboť představuje významný pokrok ve stávajících vztazích uvnitř potravinového 
dodavatelského řetězce. Na všechna odvětví by se měl vztahovat nepovinný systém smluvních 
vztahů.

Pozměňovací návrh 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 113 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 113a
Systém smluvních vztahů

1. Pokud členský stát rozhodne, že 
dodávky produktu od zemědělce 
ke zpracovateli musí být předmětem 
písemné smlouvy mezi stranami, musí tato 
smlouva nebo nabídka splňovat podmínky 
stanovené v odstavci 2. V případě 
popsaném v prvním odstavci dotyčný 
členský stát rovněž rozhodne, že je-li 
dodávka prováděna přes jednoho nebo 
více odběratelů, musí se tato smlouva 
vztahovat na všechny fáze dodávky. Pro 
tyto účely se „odběratelem“ rozumí 
podnik, který přepravuje produkt od 
zemědělce nebo jiného odběratele ke 
zpracovateli nebo k jinému odběrateli, 
přičemž vlastnictví produktu je v každém 
případě převáděno.
2. Smlouva:
a) se uzavře před dodávkou;
b) má písemnou formu a
c) obsahuje zejména údaje o:
i) ceně splatné za dodávku, která je:
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- pevně stanovena ve smlouvě, nebo
- proměnlivá pouze v rámci faktorů 
stanovených ve smlouvě, zejména vývoje 
tržní situace na základě tržních ukazatelů, 
dodaného objemu a jakosti nebo složení 
dodaného produktu,
ii) objemu, který může být nebo bude 
dodán, a časovém rozvrhu dodávek a
iii) době trvání smlouvy, která může být 
na dobu neurčitou s doložkou o ukončení 
smlouvy.
3. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se 
smlouva nevyžaduje, pokud produkt 
dodává zemědělec zpracovateli, je-li tento 
zpracovatel družstvem, jehož je zemědělec 
členem, jestliže stanovy družstva obsahují 
ustanovení mající podobné účinky jako 
ustanovení uvedená v odst. 2 písm. a), b) 
a c).
4. Všechny prvky smluv o dodávkách 
produktu uzavřených zemědělci, 
odběrateli nebo zpracovateli, včetně prvků 
uvedených v odst. 2 písm. c), jsou volně 
sjednány mezi stranami.
5. V zájmu zajištění jednotného 
uplatňování tohoto článku může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijmout nezbytná opatření. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 113 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 113b
Smluvní jednání
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1. Organizace producentů v některém 
z odvětví uvedených v čl. 1 odst. 2, která je 
uznána podle článku 106, může jednat 
jménem producentů, kteří jsou jejími 
členy, pokud jde o jejich veškerou 
společnou produkci nebo její část, 
o smlouvách na dodávky zemědělských 
produktů od zemědělců zpracovatelům, 
prostředníkům nebo distributorům.
2. Jednání organizace producentů mohou 
probíhat:
a) ať došlo k převodu vlastnictví daných 
produktů od zemědělců na organizaci 
producentů, či nikoli;
b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde 
o společnou produkci některých nebo 
všech producentů, kteří jsou členy 
organizace producentů, či nikoli;
c) pokud dotyční zemědělci nejsou členy 
žádné jiné organizace producentů, která 
by rovněž vedla smluvní jednání jejich 
jménem; členské státy se však mohou od 
této podmínky odchýlit v řádně 
odůvodněných případech, kdy producenti 
mají dvě různé produkční jednotky 
nacházející se v odlišných zeměpisných 
oblastech;
d) pokud se na dané produkty nevztahuje 
povinnost vyplývající z členství zemědělce 
v družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby 
produkty dodával za podmínek uvedených 
ve stanovách družstva nebo v pravidlech 
a rozhodnutích stanovených v rámci nebo 
podle těchto stanov; a
e) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu nebo členských států, ve kterých 
působí, o objemu zemědělských produktů, 
kterých se uvedená jednání týkají.
3. Pro účely tohoto článku se každým 
odkazem na organizace producentů 
rozumí rovněž odkaz na sdružení 
organizací producentů.
4. Členské státy, v nichž se konají jednání 
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v souladu s tímto článkem, informují 
Komisi o použití odst. 2 písm. e).
5. Prahové hodnoty, kterými se stanoví 
objemy výroby, jež je možno použít při 
kolektivním vyjednávání, jsou uvedeny 
v příloze tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 113 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 113b
Smluvní jednání

1. O smlouvách na dodávky produktu od 
zemědělce zpracovateli nebo odběrateli ve 
smyslu čl. 100a odst. 1 druhého 
pododstavce mohou jednat organizace 
producentů, které jsou uznány podle 
článku 106, jménem svých členů –
zemědělců, a to pokud jde o jejich celou 
nebo částečnou společnou produkci.
2. Jednání organizace producentů mohou 
probíhat:
a) ať došlo k převodu vlastnictví produktu 
od zemědělců na organizaci producentů, 
či nikoli;
b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde 
o společnou produkci některých nebo 
všech zemědělských členů, či nikoli;
c) pokud celkový objem produktu, kterého 
se jednání dané organizace producentů 
týká, nepřekročí:
i) 3,5 % celkové produkce v Unii a
ii) 33 % celkové vnitrostátní produkce 
některého členského státu, kterého se 
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týkají jednání příslušné organizace 
producentů, a
iii) 33 % celkové kombinované 
vnitrostátní produkce všech členských 
států, kterých se týkají jednání příslušné 
organizace producentů;
d) pokud dotyční zemědělci nejsou členy 
žádné jiné organizace producentů, která 
by rovněž vedla smluvní jednání jejich 
jménem;
c) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu nebo členských států, ve kterých 
působí.
3. Pro účely tohoto článku se každým 
odkazem na organizace producentů 
rozumí rovněž odkaz na sdružení 
organizací producentů. Vzhledem k 
potřebě zajistit, aby činnost těchto 
sdružení byla vhodným způsobem 
sledována, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s postupem uvedeným v článku 
160, pokud jde o podmínky pro uznávání 
těchto sdružení.
4. Bez ohledu na ustanovení odst. 2 písm. 
c) bodů ii) a iii) může orgán pro 
hospodářskou soutěž uvedený v druhém 
odstavci i tehdy, pokud limit ve výši 33 % 
nebyl překročen, v jednotlivých případech 
rozhodnout, že jednání organizací 
producentů se nemůže uskutečnit, pokud 
to považuje za nezbytné, aby se zabránilo 
vyloučení hospodářské soutěže nebo aby 
se předešlo závažnému negativnímu vlivu 
na malé a střední podniky zpracovávající 
produkt na jeho území.
Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci 
tohoto odstavce, které se týká jednání 
ohledně produkce více členských států, 
přijímá Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu přijatého v souladu s 
poradním postupem uvedeným v článku 
14 nařízení (ES) č. 1/2003. V ostatních 
případech rozhodnutí přijímá vnitrostátní
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orgán pro hospodářskou soutěž členského 
státu, jehož se jednání týkají. Rozhodnutí 
uvedená v prvním a druhém pododstavci 
tohoto odstavce se nepoužijí přede dnem 
jejich oznámení příslušným podnikům.
5. Pro účely tohoto článku se:
a) „vnitrostátním orgánem pro 
hospodářskou soutěž“ rozumí orgán 
uvedený v článku 5 nařízení (ES) č. 
1/2003;
b) „mikropodnikem, malým a středním 
podnikem“ se rozumí mikropodnik, malý 
a střední podnik ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/ES.

Or. es

Odůvodnění

Společná zemědělská politika by měla podporovat zřizování zemědělských družstev a 
uzavírání smluv mezi producenty a zpracovateli, a tím by měla rozšiřovat ujednání platná v 
odvětví mléka do dalších odvětví.

Pozměňovací návrh 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 113 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 113b
Smluvní jednání s jinými odvětvími

Smluvní jednání s jinými odvětvími, 
včetně odvětví ovoce a zeleniny a 
zpracovatelů
Aniž jsou dotčeny články 104 a 105, 
přijmou se opatření podle článku 42 a čl. 
43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, která umožní, aby uznávané 
organizace producentů a družstva, jejichž 
členy jsou zemědělci nebo sdružení 
zemědělců, jednaly o podmínkách 
případných smluv s odběratelem, a to 
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včetně cen pro určitou nebo pro celou 
produkci svých členů.
V zájmu zachování účinné hospodářské 
soutěže v různých zemědělských odvětvích 
podléhá tento prostor jednání vhodným 
omezením, která, stejně jako v odvětví 
mléka, stanoví společně Evropský 
parlament a Rada; tato omezení mohou 
mít například podobu procenta z celkové 
produkce Unie, nebo z produkce
kteréhokoli členského státu, na nějž se 
vztahují tato jednání.
Při jednání o cenách pro případné 
smlouvy mezi producenty uvedenými 
v prvním pododstavci a odběrateli je 
možné zohlednit objektivní ukazatele 
vázané na výrobní náklady v souladu 
s požadavky předchozího pododstavce a za 
účelem umožnění spravedlivějšího 
rozdělení přidané hodnoty vzniklé 
v průběhu dodavatelského řetězce.

Or. es

Odůvodnění

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Pozměňovací návrh 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Článek 113 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 113c
Smlouvy v odvětví chmele

1. Každá smlouva o dodávce chmele 
vypěstovaného v Unii uzavřená mezi 
producentem nebo organizací producentů 
na jedné straně a kupujícím na straně 
druhé musí být evidována subjekty, které 
k tomu každý dotyčný pěstitelský členský 
stát určí.
2. Smlouvy o dodávkách určitých 
množství za dohodnuté ceny na dobu 
zahrnující jednu nebo více sklizní, 
uzavřené před 1. srpnem roku první 
zahrnuté sklizně, se označují jako 
„smlouvy uzavřené předem“. Evidují se 
odděleně.
3. Evidované údaje smějí být použity 
výhradně pro účely tohoto nařízení.
4. Komise stanoví prováděcí pravidla pro 
evidenci smluv o dodávkách chmelu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě zajistit, aby cíle a 
odpovědnost organizací producentů, 
organizací hospodářských subjektů v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv a 
mezioborových organizací byly jasně 
vymezeny s cílem přispět k efektivitě 
činnosti těchto organizací, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
se týkají organizací producentů, sdružení 

Vzhledem k potřebě zajistit, aby cíle a 
odpovědnost organizací producentů, 
organizací hospodářských subjektů v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv a 
mezioborových organizací byly jasně 
vymezeny s cílem přispět k efektivitě 
činnosti těchto organizací, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci jednotlivě pro každé odvětví 
uvedené v čl. 1 odst. 2 v souladu s článkem
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organizací producentů, mezioborových 
organizací a organizací hospodářských 
subjektů, pokud jde o:

160, které se týkají organizací producentů, 
sdružení organizací producentů, 
mezioborových organizací a organizací 
hospodářských subjektů, pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) konkrétní cíle, které tyto organizace a 
sdružení mohou sledovat, sledují nebo 
nesledují, včetně odchylek od cílů 
uvedených v článcích 106 až 109;

a) konkrétní cíle, které tyto organizace a 
sdružení v odvětví ovoce a zeleniny, 
olivového oleje a stolních oliv a v odvětví 
vína mohou sledovat, sledují nebo 
nesledují, včetně odchylek od cílů 
uvedených v článcích 106 až 109;

Or. es

Odůvodnění

Konkrétní cíle jsou stanoveny v článcích 106 a 108 základního aktu. Akty v přenesené 
pravomoci by se měly použít pouze v případě výše uvedených odvětví.

Pozměňovací návrh 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) horizontální doporučení pro 
mezioborové dohody uzavřené 
organizacemi podle článku 108 pokynů 
pro mezioborové dohody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1858
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) horizontální doporučení pro 
mezioborové dohody uzavřené 
organizacemi podle pokynů stanovených 
v článku 108 o mezioborových dohodách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovy, uznání, strukturu, právní 
subjektivitu, členství, velikost, 
odpovědnost a činnosti těchto organizací a 
sdružení, požadavek nezbytný pro uznání 
organizace producentů podle čl. 106 písm. 
d) a spočívající ve skutečnosti, že tato 
organizace nezaujímá dominantní 
postavení na daném trhu, není-li to nutné 
k plnění cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy, účinky uznání, zrušení uznání, a 
sloučení;

b) stanovy, uznání, strukturu, právní 
subjektivitu, členství, velikost, 
odpovědnost a činnosti těchto organizací a 
sdružení, účinky uznání, zrušení uznání, a 
sloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovy, uznání, strukturu, právní 
subjektivitu, členství, velikost, 
odpovědnost a činnosti těchto organizací a 
sdružení, požadavek nezbytný pro uznání 
organizace producentů podle čl. 106 písm. 
d) a spočívající ve skutečnosti, že tato 
organizace nezaujímá dominantní 
postavení na daném trhu, není-li to nutné 
k plnění cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy, účinky uznání, zrušení uznání, a 
sloučení; 

b) stanovy, uznání, strukturu, právní 
subjektivitu, členství, velikost, 
odpovědnost a činnosti těchto organizací a 
sdružení, účinky uznání, zrušení uznání, a 
sloučení;

Or. es

Odůvodnění

Písmeno d) článku 106 bylo vypuštěno.

Pozměňovací návrh 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovy, uznání, strukturu, právní 
subjektivitu, členství, velikost, 
odpovědnost a činnosti těchto organizací a 
sdružení, požadavek nezbytný pro uznání 
organizace producentů podle čl. 106 písm. 
d) a spočívající ve skutečnosti, že tato 
organizace nezaujímá dominantní 
postavení na daném trhu, není-li to nutné 
k plnění cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy, účinky uznání, zrušení uznání, a 
sloučení;

b) stanovy, strukturu, právní subjektivitu, 
členství, velikost, odpovědnost a činnosti 
těchto organizací a sdružení, požadavek 
nezbytný pro uznání organizace 
producentů podle čl. 106 písm. d) a 
spočívající ve skutečnosti, že tato 
organizace nezaujímá dominantní 
postavení na daném trhu, není-li to nutné 
k plnění cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy, účinky a sloučení;

Or. en

Odůvodnění

Článek 114 zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které stanoví podrobná 
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pravidla ve vztahu k organizacím producentů. Jejich součástí by měla být pravidla o uznání a 
jasná pravidla o tom, kdy může být uznání pozastaveno nebo zrušeno a kdy lze požadovat 
nápravná opatření.

Pozměňovací návrh 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pravidla uznání, zrušení a pozastavení 
uznání a požadavky, aby tyto organizace a 
sdružení přijaly nápravná opatření 
v případě nedodržování kritérií uznání;

Or. en

Odůvodnění

Článek 114 zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci, které stanoví podrobná 
pravidla ve vztahu k organizacím producentů. Jejich součástí by měla být pravidla o uznání a 
jasná pravidla o tom, kdy může být uznání pozastaveno nebo zrušeno a kdy lze požadovat 
nápravná opatření.

Pozměňovací návrh 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) rozšíření působnosti některých pravidel 
organizací stanovených v článku 110 na 
nečleny a povinné placení příspěvků 
nečleny uvedené v článku 111, včetně 
seznamu přísnějších pravidel produkce, 
jejichž působnost může být rozšířena podle 
čl. 110 odst. 4 prvního pododstavce písm. 
b), další požadavky, pokud jde o 
reprezentativnost, dotčené hospodářské 
prostory, včetně přezkumu jejich definice 
Komisí, minimální období, během kterého 

f) rozšíření působnosti některých pravidel 
organizací stanovených v článku 110 na 
nečleny s přihlédnutím k cílům, které 
může každá z těchto organizací sledovat 
podle článku 106, 107 a 108 a povinné 
placení příspěvků nečleny uvedené v 
článku 111, včetně seznamu přísnějších 
pravidel produkce, jejichž působnost může 
být rozšířena podle čl. 110 odst. 4 prvního 
pododstavce písm. b), další požadavky, 
pokud jde o reprezentativnost, dotčené 
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platí pravidla před rozšířením jejich 
působnosti, osoby nebo organizace, na něž 
se mohou vztahovat pravidla nebo 
příspěvky, a okolnosti, za nichž Komise 
může požadovat, aby rozšíření působnosti 
pravidel nebo povinné příspěvky byly 
zamítnuty nebo odebrány.

hospodářské prostory, včetně přezkumu 
jejich definice Komisí, minimální období, 
během kterého platí pravidla před 
rozšířením jejich působnosti, osoby nebo 
organizace, na něž se mohou vztahovat 
pravidla nebo příspěvky, a okolnosti, za 
nichž Komise může požadovat, aby 
rozšíření působnosti pravidel nebo povinné 
příspěvky byly zamítnuty nebo odebrány.

Or. en

Pozměňovací návrh 1864
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 114 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) dosažení udržitelné správy přírodních 
zdrojů tím, že uznávaným organizacím 
producentů a družstvům bude umožněno 
dosáhnout kolektivní horizontální a 
vertikální dohody s konkurenty a 
s partnery z potravinového řetězce 
ohledně zahrnutí nákladů na investice do 
udržitelné produkce do cen produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 115 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření týkající se 
této kapitoly, zejména pokud jde o postupy 
a technické podmínky provádění opatření 
uvedených v článcích 110 a 112. Tyto 

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření týkající se 
této kapitoly, zejména pokud jde o postupy 
a technické podmínky provádění opatření 
uvedených v článcích 110 a 112. Tyto 
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prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2. Komise přijme prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci nezbytná opatření 
týkající se realizace koncepce 
„hospodářského prostoru“ podle čl. 110 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Část II – název II – kapitola III – oddíl 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 4A
MOŽNOST ŘÍZENÍ ČLENSKÉHO 

STÁTU
Článek 116a

Možnost řízení
S přihlédnutím ke konkrétní situaci 
v jednotlivých členských státech, kde je 
organizovanost producentů na zvláště 
nízkém stupni, a k míře rozvoje organizací 
producentů a provozovatelů mohou být 
povinnosti, jež mají podle tohoto nařízení 
organizace producentů, vykonávány 
vnitrostátními orgány členského státu.  

Or. pt

Pozměňovací návrh 1867
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Část II – název II – kapitola III – oddíl 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 4a
Transparentnost trhu a informace o trhu 

a přizpůsobení
Článek 116a

Evropský nástroj pro sledování cen 
potravin

1. Komise pravidelně předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
činnosti a výsledcích studií evropského 
nástroje pro sledování cen potravin a dbá 
na zveřejňování těchto výsledků s cílem 
zvyšovat informovanost hospodářských 
subjektů a veřejné moci jako celku o 
tvorbě cen v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci a pomáhat při 
zjišťování a zaznamenávání vývoje na 
trhu.
2. Pro účely uplatňování odstavce 1 a v 
součinnosti s vnitrostátními statistickými 
orgány a vnitrostátními orgány pro 
sledování cen shromažďuje nástroj 
zejména statistické údaje a informace 
nezbytné pro vytváření analýz a studií o:
a) produkci a zásobování;
b) mechanismech tvorby cen a pokud 
možno o maržích v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci v Unii a v 
členských státech;
c) trendech vývoje cen a pokud možno 
marží v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci v Unii a v 
členských státech a ve všech zemědělských 
a zemědělsko-potravinářských odvětvích, 
zejména v odvětví ovoce a zeleniny, mléka 
a mléčných výrobků a masa;
d) krátkodobých a střednědobých 
odhadech vývoje trhu.
Pro účely tohoto odstavce zkoumá 
evropský nástroj pro sledování cen 
potravin zejména vývoz a dovoz, výstupní 
ceny zemědělské produkce, spotřebitelské 
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ceny, marže a výrobní náklady a náklady 
na zpracování a distribuci ve všech fázích 
potravinového dodavatelského řetězce 
v Unii a v členských státech.
e) výpočtu rozpětí cílové ceny. Evropský 
nástroj pro sledování cen potravin 
vypočítá rozpětí cílové ceny na základě 
statistických údajů. V tomto rozpětí budou 
zohledněny výrobní náklady. Pokud cena 
nebude spadat do rozpětí cílové ceny, 
evropský nástroj pro sledování cen 
potravin si vyžádá úpravu množství 
pomocí řady nástrojů, včetně nástrojů 
stanovených v čl. 156a, a zajistí tak, aby 
dodávky odpovídaly poptávce a aby ceny 
spadaly do původně vypočteného rozpětí 
cílové ceny;
f) koncentraci podniků ve vstupních 
odvětvích, které se snaží o pravidelné 
zvyšování vstupních nákladů. Tyto 
náklady jsou jedním z hlavních důvodů 
selhání dodavatelského řetězce, neboť tím 
velmi ztěžují dosažení spravedlivého 
rozdělení přidané hodnoty 
v dodavatelském řetězci.

Or. fr

Odůvodnění

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.
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Pozměňovací návrh 1868
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část II – název II – kapitola III – oddíl 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 4a (nový)
TRANSPARENTNOST TRHU, 

INFORMACE O TRHU A 
PŘIZPŮSOBENÍ SE

Článek 116a
Evropský nástroj pro sledování cen 
potravin
1. Komise pravidelně předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
činnosti a výsledcích studií evropského 
nástroje pro sledování cen potravin a dbá 
na zveřejňování těchto výsledků s cílem 
zvyšovat informovanost hospodářských 
subjektů a veřejné moci jako celku o 
tvorbě cen v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci a pomáhat při 
zjišťování a zaznamenávání vývoje na 
trhu.
2. Pro účely uplatňování odstavce 1 a v 
součinnosti s vnitrostátními statistickými 
orgány a vnitrostátními orgány pro 
sledování cen shromažďuje nástroj 
zejména statistické údaje a informace 
nezbytné pro vytváření analýz a studií o:
b) mechanismech tvorby cen a pokud 
možno o maržích v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci v Unii a v 
členských státech;
c) trendech vývoje cen a pokud možno 
marží v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci v Unii a v 
členských státech a ve všech zemědělských 
a zemědělsko-potravinářských odvětvích, 
zejména v odvětví ovoce a zeleniny, mléka 
a mléčných výrobků a masa;
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d) krátkodobých a střednědobých 
odhadech vývoje trhu.
Pro účely tohoto odstavce zkoumá nástroj 
zejména vývoz a dovoz, výstupní ceny 
zemědělské produkce, spotřebitelské ceny, 
marže, výrobní náklady a náklady na 
zpracování a distribuci ve všech fázích 
potravinového dodavatelského řetězce 
v Unii a v členských státech.
e) Na základě získaných statistických 
údajů evropský nástroj pro sledování cen 
potravin vypočítá pásmo cílové ceny pro 
mléko. Pásmo cílové ceny je zaměřeno na 
výrobní náklady produkce mléka. Pokud 
ceny neodpovídají cílovému cenovému 
koridoru, doporučí evropský nástroj pro 
sledování cen potravin objemové úpravy 
provedené několika nástroji, včetně 
nástrojů stanovených v článku 156a, 
s cílem přizpůsobit dodávky poptávce a 
zabránit tomu, aby ceny spadly níže, než je 
vypočítané pásmo cílové ceny.

Or. fr

Odůvodnění

Zavedení evropského nástroje pro sledování cen potravin je velmi důležité pro získávání 
konkrétních údajů o situaci na trhu, zejména pokud jde o ceny mléka, vývoj nákladů produkce 
mléka a o poptávku, dodávky a marže všech článků potravinového dodavatelského řetězce. 
Důležité však není jen sledování trhu. Evropský nástroj pro sledování cen potravin musí být 
vybaven nástroji, jimiž může reagovat na konkrétní situaci na trhu, aby mohl přizpůsobovat 
objem dodávek poptávce na základě znalosti trhu.

Pozměňovací návrh 1869
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 116 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 116a
Evropský nástroj pro sledování cen 
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potravin
Evropský nástroj pro sledování cen 
potravin v koordinované spolupráci 
s Eurostatem, vnitrostátními statistickými 
úřady a s vnitrostátními orgány pro 
sledování cen pravidelně sestavuje 
přehledy cenových trendů v hlavních 
zemědělských odvětvích a krátkodobé a 
dlouhodobé odhady vývoje s cílem 
umožnit organizacím producentů a 
mezioborovým organizacím sledovat vývoj 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Část III – kapitola -1 nová

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola -1
Obecná ustanovení

Článek 116a
Obecné zásady

Není-li v tomto nařízení nebo v opatřeních 
přijatých na jeho základě stanoveno jinak, 
je v obchodě se třetími zeměmi zakázáno:
a) vybírat jakékoli poplatky mající stejný 
účinek jako clo;
b) uplatňovat jakákoli množstevní 
omezení nebo opatření s rovnocenným 
účinkem.

Or. es

Odůvodnění

Tato kapitola a úvodní článek by měly být v nařízení zachovány. Úvodní článek představuje 
základní zásadu, kterou je třeba dodržovat v obchodě se třetími zeměmi.
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Pozměňovací návrh 1871
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Aniž jsou dotčeny případy, v nichž jsou 
dovozní nebo vývozní licence povinné 
podle tohoto nařízení, může dovoz jednoho 
nebo více zemědělských produktů do Unie 
za účelem propuštění do volného oběhu 
nebo jejich vývoz z Unie s ohledem na 
potřebu licencí pro řízení dotyčných trhů, a 
zejména pro sledování obchodu s 
dotyčnými produkty, podléhat předložení 
licence.

(1) Aniž jsou dotčeny případy, v nichž jsou 
dovozní nebo vývozní licence povinné 
podle tohoto nařízení, může dovoz jednoho 
nebo více zemědělských produktů do Unie 
za účelem propuštění do volného oběhu 
nebo jejich vývoz z Unie s ohledem na 
potřebu licencí pro řízení dotyčných trhů 
podléhat předložení licence.

Or. de

Odůvodnění

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Pozměňovací návrh 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny případy, v nichž jsou 
dovozní nebo vývozní licence povinné 
podle tohoto nařízení, může dovoz jednoho 
nebo více zemědělských produktů do Unie 
za účelem propuštění do volného oběhu 
nebo jejich vývoz z Unie s ohledem na 
potřebu licencí pro řízení dotyčných trhů, a 
zejména pro sledování obchodu s 
dotyčnými produkty, podléhat předložení 
licence.

1. (Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny případy, v nichž jsou 
dovozní nebo vývozní licence povinné 
podle tohoto nařízení, může dovoz jednoho 
nebo více zemědělských produktů do Unie 
za účelem propuštění do volného oběhu 
nebo jejich vývoz z Unie s ohledem na 
potřebu licencí pro řízení dotyčných trhů, a 
zejména pro sledování obchodu s 
dotyčnými produkty, podléhat předložení 
licence.

1. (Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Předložení dovozní licence může 
podléhat zejména dovoz produktů 
z následujících odvětví:
a) obilovin,
b) rýže,
c) cukru,
d) osiv,
e) olivového oleje a stolních oliv, pokud 
jde o produkty spadající pod kódy KN 
1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 
2306 90 19, 1522 00 31 a 1522 00 39,
f) lnu a konopí, pokud jde o konopí,
g) ovoce a zeleniny,
h) výrobků z ovoce a zeleniny,
i) banánů,
j) vína,
k) živých rostlin,
l) hovězího a telecího masa,
m) mléka a mléčných výrobků,
n) vepřového masa,
o) skopového a kozího masa,
p) vajec,
q) drůbežího masa,
r) etanolu zemědělského původu.
Předložení vývozní licence může podléhat 
vývoz produktů z následujících odvětví:
a) obilovin,
b) rýže,
c) cukru,
d) olivového oleje a stolních oliv, pokud 
jde o olivový olej uvedený v části VII písm. 
a) přílohy I,
e) ovoce a zeleniny,
f) výrobků z ovoce a zeleniny,
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g) vína,
h) hovězího a telecího masa,
i) mléka a mléčných výrobků,
j) vepřového masa,
k) skopového a kozího masa,
l) vajec,
m) drůbežího masa,
n) etanolu zemědělského původu.

Or. es

Odůvodnění

Seznam zemědělských produktů, které podléhají předložení dovozní nebo vývozní licence, by 
měl být na základě článků 130 a 161 stávajícího nařízení (č. 1234/2007) zahrnut do tohoto 
nařízení. Seznam by proto neměl být předmětem aktu v přenesené pravomoci, jak stanoví 
článek 118.

Pozměňovací návrh 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Produkty dovážené Unií musí splňovat 
stejné výrobní a marketingové požadavky 
jako produkty vyráběné v Unii a příslušné 
dovozní licence jim mohou být uděleny 
pouze v případě, že splňují tyto podmínky. 

Or. es

Pozměňovací návrh 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud tržní ceny v Unii nepokrývají 
výrobní náklady ve Společenství, Unie 
pozastaví dovozní licence až do doby, než 
se situace týkající se těchto produktů 
vyřeší.

Or. es

Pozměňovací návrh 1877
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Marketingová opatření platná pro 
produkty Unie, včetně opatření přijatých 
v odvětví veterinárním, rostlinolékařském 
a potravinářském k zajištění souladu 
produktů s hygienickými normami, 
s normami pro zdraví lidí a rostlin a 
s normami pro dobré životní podmínky 
zvířat a s předpisy na ochranu životního 
prostředí, se použijí obdobně i pro 
dovážené produkty. Pro produkty 
dovážené do Unie, které nesplňují tato 
opatření, nelze vystavit dovozní licence.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S ohledem na vývoj obchodu a vývoj na 1. S ohledem na potřebu sledování dovozu 
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trhu, potřeby dotyčných trhů a sledování
dovozu dotyčných produktů se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví:

produktů, potřebu řádného řízení trhu a 
potřebu snížení administrativní zátěže se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví:

Or. pl

Odůvodnění

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Pozměňovací návrh 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) seznam zemědělských produktů, které 
podléhají předložení dovozní nebo vývozní 
licence;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1880
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) seznam zemědělských produktů, které a) že ve výjimečných případech a 
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podléhají předložení dovozní nebo 
vývozní licence;

v případech potřeby účinného řízení 
dotyčných trhů musí být pro některé 
zemědělské produkty předložena dovozní 
nebo vývozní licence;

Or. de

Pozměňovací návrh 1881
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) minimální sociální a environmentální 
normy pro dovoz, aby byl pro produkty ze
třetích zemí zajištěn přístup na trh 
v souladu s předpisy.

Or. de

Odůvodnění

Dovoz ze třetích zemí nesmí sloužit k poškozování hospodářské soutěže na vnitřním trhu. V 
souladu s tím je třeba stanovit a řádně uplatňovat minimální normy (sociální, 
environmentální atd.).

Pozměňovací návrh 1882
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 118 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předkládání žádostí a vydávání licencí 
a jejich použití;

Or. de



PE492.804v01-00 32/157 AM\907936CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1883
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 119 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předkládání žádostí a vydávání licencí 
a jejich použití;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 120 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 120a
Dovozní cla

Pokud není v tomto nařízení stanoveno 
jinak, použijí se sazby dovozního cla 
stanovené ve společném celním sazebníku 
na produkty uvedené v článku 1.

Or. es

Odůvodnění

Jde o základní zásadu a měla by být zahrnuta do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 120 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 120a
Dovozní cla

Pokud není v tomto nařízení stanoveno 
jinak, použijí se sazby dovozního cla 
stanovené ve společném celním sazebníku 
na produkty uvedené v článku 1.

Or. es

Odůvodnění

Jde o základní zásadu a měla by být zahrnuta do úvodního článku této kapitoly v souladu se 
stávajícím nařízením.

Pozměňovací návrh 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Návrh nařízení
Článek 121 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění mezinárodních dohod Provádění mezinárodních a jiných dohod

Or. es

Odůvodnění

Navrhovaný název tohoto článku není vhodný, neboť článek se netýká pouze pravomoci 
stanovit dovozní cla v souladu s mezinárodními dohodami uzavřenými podle článku 218 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme opatření na provádění 
mezinárodních dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy nebo jakéhokoli 
jiného aktu přijatého v souladu s čl. 43 
odst. 2 Smlouvy nebo společného celního 
sazebníku, pokud jde o výpočet dovozních 
cel na zemědělské produkty. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme opatření na provádění 
mezinárodních dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy nebo společného 
celního sazebníku, pokud jde o metodu 
výpočtu dovozních cel na zemědělské 
produkty. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zlepšit znění článku tak, aby byl srozumitelnější.

Pozměňovací návrh 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 121 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 121a
Výpočet dovozních cel pro obiloviny

1. Bez ohledu na článek 121 se dovozní 
clo na produkty spadající pod kódy KN 
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 
(vysoce jakostní pšenice obecná), 1002 00 
00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 
jiné než hybrid k setí rovná intervenční 
ceně platné pro tyto produkty při dovozu 
zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu 
CIF, která se použije na dotyčnou zásilku. 
Toto clo však nemůže být vyšší než běžná 
sazba cla tak, jak je stanovena na základě 
kombinované nomenklatury.
2. Dovozní clo uvedené v odstavci 1 
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vypočítá Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů na základě pravidelně 
stanovovaných reprezentativních 
dovozních cen CIF u produktů uvedených 
v odstavci 1.
3. Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci Komise stanoví minimální 
požadavky pro vysoce jakostní pšenici 
obecnou.
4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví:
i) cenové kotace, které je třeba zohlednit,
ii) možnost informovat provozovatele o 
platném clu dříve, než dotyčné zásilky 
dorazí, pokud je to v konkrétních 
případech třeba.

Or. es

Odůvodnění

Návrh nařízení o jednotné společné organizaci trhů se netýká metody výpočtu dovozních cel 
pro obiloviny a rýži. Metoda je stanovena v článcích 136 až 149 stávajícího nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů (č. 1234/2007) a je i součástí návrhu nařízení o uvedení do 
souladu s Lisabonskou smlouvou. Jasné stanovení postupu pro výpočet v základním aktu 
předem tak, jak je tomu v současné době, by zlepšilo transparentnost.

Pozměňovací návrh 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 121 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 121b
Výpočet dovozních cel pro loupanou rýži

1. Bez ohledu na článek 121 stanoví 
dovozní clo na loupanou rýži spadající 
pod kód KN 1006 20 Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů do 
deseti dnů od skončení dotyčného 
referenčního období v souladu s bodem 1 
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přílohy VIIA.
Pokud je třeba na základě výpočtů 
provedených podle přílohy sazbu změnit, 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů novou platnou sazbu. 
Dokud není stanovena nová platná sazba, 
použije se dříve stanovené clo.
2. Pro výpočet dovozů uvedených v bodě 1 
přílohy VII se zohlední množství, pro něž 
byly v příslušném referenčním období 
vydány dovozní licence na loupanou rýži 
spadající pod kód KN 1006 20, s výjimkou 
dovozních licencí na rýži Basmati 
uvedenou v čl. 121c.
3. Roční referenční množství je 449 678 
tun. Částečné referenční množství pro 
každý hospodářský rok odpovídá polovině 
ročního referenčního množství.

Or. es

Odůvodnění

Návrh nařízení o jednotné společné organizaci trhů se netýká metody výpočtu dovozních cel 
pro obiloviny a rýži. Metoda je stanovena v článcích 136 až 149 stávajícího nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů (č. 1234/2007) a je i součástí návrhu nařízení o uvedení do 
souladu s Lisabonskou smlouvou. Jasné stanovení postupu pro výpočet v základním aktu
předem tak, jak je tomu v současné době, by zlepšilo transparentnost.

Pozměňovací návrh 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 121 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 121c
Výpočet dovozních cel pro loupanou rýži 

Basmati
Bez ohledu na článek 121 splňují odrůdy 
loupané rýže Basmati spadající pod kódy 
KN 1006 20 17 a 1006 20 98 uvedené 
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v příloze VIIb podmínky pro nulovou 
sazbu dovozního cla za podmínek 
stanovených Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů.

Or. es

Odůvodnění

Návrh nařízení o jednotné společné organizaci trhů se netýká metody výpočtu dovozních cel 
pro obiloviny a rýži. Metoda je stanovena v článcích 136 až 149 stávajícího nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů (č. 1234/2007) a je i součástí návrhu nařízení o uvedení do 
souladu s Lisabonskou smlouvou. Jasné stanovení postupu pro výpočet v základním aktu 
předem tak, jak je tomu v současné době, by zlepšilo transparentnost.

Pozměňovací návrh 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 121 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 121d
Výpočet dovozních cel pro omletou rýži

1. Bez ohledu na článek 121 stanoví 
dovozní clo na poloomletou a celoomletou 
rýži spadající pod kód KN 1006 30 Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů do 
deseti dnů od skončení dotyčného 
referenčního období v souladu s bodem 2 
přílohy VIIa.
Pokud je třeba na základě výpočtů 
provedených podle přílohy sazbu změnit, 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů novou platnou sazbu. 
Dokud není stanovena nová platná sazba, 
použije se dříve stanovené clo.
2. Pro výpočet dovozů uvedených v bodě 2 
přílohy VIIa se zohlední množství, pro něž 
byly v příslušném referenčním období 
vydány dovozní licence na poloomletou 
nebo celoomletou rýži spadající pod kód 



PE492.804v01-00 38/157 AM\907936CS.doc

CS

KN 1006 30.

Or. es

Odůvodnění

Návrh nařízení o jednotné společné organizaci trhů se netýká metody výpočtu dovozních cel 
pro obiloviny a rýži. Metoda je stanovena v článcích 136 až 149 stávajícího nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů (č. 1234/2007) a je i součástí návrhu nařízení o uvedení do 
souladu s Lisabonskou smlouvou. Jasné stanovení postupu pro výpočet v základním aktu 
předem tak, jak je tomu v současné době, by zlepšilo transparentnost.

Pozměňovací návrh 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 121 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 121e
Výpočet dovozních cel pro zlomkovou rýži
Bez ohledu na článek 121 odpovídá 
dovozní clo na zlomkovou rýži spadající 
pod kód KN 1006 40 00 částce 65 EUR na 
tunu.

Or. es

Odůvodnění

Návrh nařízení o jednotné společné organizaci trhů se netýká metody výpočtu dovozních cel 
pro obiloviny a rýži. Metoda je stanovena v článcích 136 až 149 stávajícího nařízení o 
jednotné společné organizaci trhů (č. 1234/2007) a je i součástí návrhu nařízení o uvedení do 
souladu s Lisabonskou smlouvou. Jasné stanovení postupu pro výpočet v základním aktu 
předem tak, jak je tomu v současné době, by zlepšilo transparentnost.

Pozměňovací návrh 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Pokud je vstupní cena dotyčné zásilky 
uvedená v celním prohlášení vyšší než 
paušální dovozní hodnota zvýšená o 
rozpětí stanovené Komisí, které nesmí 
přesáhnout paušální hodnotu o více než 
10 %, je požadováno složení jistoty 
rovnající se dovoznímu clu stanovenému 
na základě paušální dovozní hodnoty. 
Komise provede výpočet této hodnoty 
každý pracovní den pro každý původ, 
produkt a období. Hodnota se rovná 
váženému průměru reprezentativních cen 
těchto produktů na reprezentativních 
dovozových trzích v členských státech, 
nebo v případě potřeby na jiných trzích, a 
od těchto cen je odečtena celková částka 5 
EUR na 100 kg a cla ad valorem.
Zúčastněná strana poskytne rovněž 
informace o podmínkách marketingu a 
dopravy produktu, a to tak, že předloží 
kopie dokumentů osvědčujících dodávku 
mezi provozovateli a náklady vzniklé mezi 
dovozem produktu a jeho prodejem. 
Dokumenty ve všech případech vymezují 
odrůdu nebo obchodní typ produktu 
v souladu s předpisy o obchodní úpravě a 
označování, které jsou uvedeny 
v příslušných marketingových pravidlech 
Společenství, obchodní kategorii produktů 
a jejich hmotnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 1 a (nový)



PE492.804v01-00 40/157 AM\907936CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Pokud je vstupní cena dotyčné zásilky 
uvedená v celním prohlášení vyšší než 
paušální dovozní hodnota zvýšená o 
rozpětí stanovené Komisí, které nesmí 
přesáhnout paušální hodnotu o více než 
10 %, je požadováno složení jistoty 
rovnající se dovoznímu clu stanovenému 
na základě paušální dovozní hodnoty. 
Komise provede výpočet této hodnoty 
každý pracovní den pro každý původ, 
produkt a období. Hodnota se rovná 
váženému průměru reprezentativních cen 
těchto produktů na reprezentativních 
dovozových trzích v členských státech, 
nebo v případě potřeby na jiných trzích, a 
od těchto cen je odečtena celková částka 5 
EUR na 100 kg a cla ad valorem.
Zúčastněná strana poskytne rovněž 
informace o podmínkách marketingu a 
dopravy produktu a předloží kopie 
dokumentů osvědčujících dodávku mezi 
provozovateli a náklady vzniklé mezi 
dovozem produktu a jeho prodejem. 
Dokumenty ve všech případech vymezují 
odrůdu nebo obchodní typ produktu 
v souladu s předpisy o obchodní úpravě a 
označování, které jsou uvedeny 
v příslušných marketingových pravidlech 
Společenství, obchodní kategorii produktů 
a jejich hmotnost.

Or. es

Odůvodnění

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.
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Pozměňovací návrh 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Celní hodnota dováženého zboží 
podléhajícího zkáze, u něhož závisí použití 
celní sazby společného celního sazebníku 
na vstupní ceně celé šarže produktu 
v zásilce, může být stanovena přímo 
v souladu s čl. 30 odst. 2 písm. c) celního 
kodexu a rovná se paušální dovozní 
hodnotě.

Or. es

Pozměňovací návrh 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Celní hodnota dováženého zboží 
podléhajícího zkáze, u něhož závisí použití 
celní sazby společného celního sazebníku 
na vstupní ceně celé šarže produktu 
v zásilce, může být stanovena přímo 
v souladu s čl. 30 odst. 2 písm. c) celního 
kodexu a rovná se paušální dovozní 
hodnotě.

Or. es

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je stanovit, že jednotková hodnota dováženého zboží 
podléhajícího zkáze v zásilce by měla odpovídat jeho paušální dovozní hodnotě.
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Pozměňovací návrh 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly prováděné celními orgány za 
účelem zjištění, zda by měla být složena 
jistota, zahrnují pro účely použití článku 
248 prováděcího předpisu k celnímu 
kodexu kontrolu celní hodnoty založené 
na jednotkové hodnotě dotyčných 
produktů, jak je uvedeno v čl. 30 odst. 2 
písm. c) celního kodexu.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kontroly prováděné celními orgány za 
účelem zjištění, zda by měla být složena 
jistota, zahrnují pro účely použití článku 
248 prováděcího předpisu k celnímu 
kodexu kontrolu celní hodnoty založené 
na jednotkové hodnotě dotyčných 
produktů, jak je uvedeno v čl. 30 odst. 2 
písm. c) celního kodexu.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vzhledem k potřebě zajistit účinnost 
režimu se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví, že kontroly 
prováděné celními orgány podle odstavce 
2 tohoto článku zahrnují kromě kontrol 
celní hodnoty založené na jednotkové 
hodnotě nebo jako jejich alternativu 
rovněž kontrolu celní hodnoty založenou 
na jiné hodnotě.

vypouští se

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme pravidla pro výpočet jiné hodnoty 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vzhledem k potřebě zajistit účinnost 
režimu se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví, že kontroly 
prováděné celními orgány podle odstavce 
2 tohoto článku zahrnují kromě kontrol 
celní hodnoty založené na jednotkové 
hodnotě nebo jako jejich alternativu 
rovněž kontrolu celní hodnoty založenou 
na jiné hodnotě.

vypouští se

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme pravidla pro výpočet jiné hodnoty 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce. Tyto prováděcí akty se přijímají 
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v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 3 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě zajistit účinnost 
režimu se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví, že kontroly 
prováděné celními orgány podle odstavce 2 
tohoto článku zahrnují kromě kontrol celní 
hodnoty založené na jednotkové hodnotě 
nebo jako jejich alternativu rovněž 
kontrolu celní hodnoty založenou na jiné 
hodnotě.

Vzhledem k potřebě zajistit účinnost 
režimu se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví, že kontroly 
prováděné celními orgány podle odstavce 2 
tohoto článku zahrnují kromě kontrol celní 
hodnoty založené na jednotkové hodnotě 
nebo jako jejich alternativu rovněž 
kontrolu celní hodnoty založenou na jiné 
hodnotě. Výsledkem tohoto zmocnění 
nesmí být v žádném případě metoda 
odpočtů, která minimalizuje nebo brání 
použití dodatečného cla.

Or. es

Odůvodnění

Pro dovozy ze třetích zemí by měla být vyžadována zásada reciprocity, aby nedocházelo k 
problémům se zajišťováním potravin. Proto je důležité zajistit, aby tyto produkty byly 
vyráběny v plné shodě s opatřeními pro lidské zdraví a zdraví rostlin a s požadavky na životní 
prostředí (s cílem bojovat proti změně klimatu). Tato opatření a požadavky by měly fungovat 
jako aktualizovaná preferenční opatření Společenství v globalizovaném obchodním prostředí.

Pozměňovací návrh 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 3 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě zajistit účinnost 
režimu se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví, že kontroly 
prováděné celními orgány podle odstavce 2 
tohoto článku zahrnují kromě kontrol celní 
hodnoty založené na jednotkové hodnotě 
nebo jako jejich alternativu rovněž 
kontrolu celní hodnoty založenou na jiné 
hodnotě.

Vzhledem k potřebě zajistit účinnost 
režimu se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které stanoví, že kontroly 
prováděné celními orgány podle odstavce 2 
tohoto článku zahrnují kromě kontrol celní 
hodnoty založené na jednotkové hodnotě 
nebo jako jejich alternativu rovněž 
kontrolu celní hodnoty založenou na jiné 
hodnotě. Tato možnost nikdy nepovede 
k metodě odpočtů, která umožňuje omezit 
toto dodatečné právo na minimum nebo se 
vyhnout jeho uplatnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 122 – odst. 3 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme pravidla pro výpočet jiné hodnoty 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme pravidla pro výpočet jiné hodnoty 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce a zajistí vysledovatelnost každé 
dovážené zásilky produktů. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 1904
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 123 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, aby zajistila, že dovážené 
produkty splňují minimální normy Unie 
pro jakost a ochranu životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní kvóty na dovoz zemědělských 
produktů do Unie (nebo její části) za 
účelem propuštění do volného oběhu nebo 
celní kvóty na dovoz zemědělských 
produktů Unie do třetích zemí, které mají 
být částečně nebo zcela spravovány Unií a 
vyplývají z dohod uzavřených podle článku 
218 Smlouvy nebo jiného aktu přijatého v 
souladu s čl. 43 odst. 2 Smlouvy, otevírá 
a/nebo spravuje Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů podle článků 126 až 128.

1. Celní kvóty na dovoz zemědělských 
produktů do Unie za účelem propuštění do 
volného oběhu nebo celní kvóty na dovoz 
zemědělských produktů Unie do třetích 
zemí, které mají být částečně nebo zcela 
spravovány Unií a vyplývají z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy 
nebo jiného aktu přijatého v souladu s čl. 
43 odst. 2 Smlouvy, otevírá a/nebo 
spravuje Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci a prováděcích aktů
podle článků 126 až 128.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s mezinárodními závazky by text nařízení měl i nadále obsahovat konkrétní odkaz 
na kvótu na kukuřici a čirok pro Španělsko a kvótu na kukuřici pro Portugalsko podle čl. 146 
odst. 2 stávajícího nařízení o jednotné společné organizaci trhů.

Pozměňovací návrh 1906
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celní kvóty na dovoz zemědělských 
produktů do Unie (nebo její části) za 
účelem propuštění do volného oběhu nebo 
celní kvóty na dovoz zemědělských 
produktů Unie do třetích zemí, které mají 
být částečně nebo zcela spravovány Unií a 
vyplývají z dohod uzavřených podle článku 
218 Smlouvy nebo jiného aktu přijatého v 
souladu s čl. 43 odst. 2 Smlouvy, otevírá 
a/nebo spravuje Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů podle článků 126 až 128.

1. Celní kvóty na dovoz zemědělských 
produktů do Unie (nebo její části) za 
účelem propuštění do volného oběhu nebo 
celní kvóty na dovoz zemědělských 
produktů Unie do třetích zemí, které mají 
být částečně nebo zcela spravovány Unií a 
vyplývají z dohod uzavřených podle článku 
218 Smlouvy nebo jiného aktu přijatého v 
souladu s čl. 43 odst. 2 Smlouvy, otevírá 
a/nebo spravuje Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
aktů podle článků 126 až 128, aniž by byly 
dotčeny kvóty vyplývající z tradičních 
obchodních toků.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1907
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u dovozních celních kvót přikládá 
náležitý význam požadavkům na 
zásobování trhu Unie a nutnost zachovat 
rovnováhu na tomto trhu nebo

a) u dovozních celních kvót, kromě kvót 
v odvětví cukru, přikládá náležitý význam 
požadavkům na zásobování trhu Unie 
surovinami a hotovými produkty a nutnost 
zachovat rovnováhu na tomto trhu nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 1908
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u dovozních celních kvót přikládá 
náležitý význam požadavkům na 
zásobování trhu Unie a nutnost zachovat 
rovnováhu na tomto trhu nebo

a) u dovozních celních kvót přikládá 
náležitý význam požadavkům na 
zásobování trhu Unie, nutnost zachovat 
rovnováhu na tomto trhu a rozvíjet nové 
navazující trhy v oblasti výroby 
průmyslových produktů tím, že bude 
zabezpečena jistota a kontinuita 
zásobování za konkurenční světové ceny,
nebo

Or. en

Odůvodnění

Dnes mohou podniky vyrábějící průmyslové chemikálie ze zemědělských surovin využívat 
celní kvótu 400 000 tun cukru, které mohou být dovezeny bez cla. Tato kvóta však nezabraňuje 
narušování evropské schopnosti vyrábět bioprodukty, neboť pravidla pro rozdělení kvóty 
nezajišťují trvalost a stálost dodávek. Vzhledem k této nestálosti budou investice (které jsou 
do značné míry závislé na nákladech na suroviny) nadále směrovány do třetích zemí.

Pozměňovací návrh 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 125 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u dovozních celních kvót přikládá 
náležitý význam požadavkům na 
zásobování trhu Unie a nutnost zachovat 
rovnováhu na tomto trhu nebo 

a) u dovozních celních kvót přikládá 
náležitý význam požadavkům na 
zásobování trhu Unie a nutnost zachovat 
rovnováhu na tomto trhu a předem 
stanoveným zvláštním potřebám týkajícím 
se daných produktů v členských státech
nebo

Or. pt

Pozměňovací návrh 1910
George Lyon, Sarah Ludford
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Návrh nařízení
Článek 125 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125a
Pozastavení dovozních cel v odvětví cukru
1. Do 30. listopadu každého roku Komise 
vypracuje odhad předpokládaného 
objemu dovozů třtinového cukru do EU 
pro daný hospodářský rok.
2. Odhad podle odstavce 1 se opírá o 
odhadované vývozy na základě 
obchodních dohod mezi EU a zeměmi 
vyvážejícími třtinový cukr.
3. Pokud je odhad Komise nižší než 3,5 
milionů tun, Komise přijme akt 
v přenesené pravomoci podle článku 160, 
kterým zajistí pozastavení uplatňování 
dovozních cel na dovoz třtinového cukru, 
jehož objem se rovná 50 % dodatečného 
dovozu, který je nezbytný k tomu, aby 
celkový dovoz dosáhl 3,5 milionů tun.
4. Komise reviduje svůj odhad podle 
odstavce 1 do 30. června a zahrne do něj 
aktuální informace o dovozu podle 
obchodních dohod se zeměmi vyvážejícími 
třtinový cukr a dovoz uvedený v odstavci 
3. Pokud je odhad Komise nižší než 3,5 
milionů tun, přijme Komise akt 
v přenesené pravomoci, kterým zajistí 
pozastavení dovozních cel na dovoz 
třtinového cukru nezbytného k tomu, aby 
celkový dovoz dosáhl 3,5 milionů tun.

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.
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Pozměňovací návrh 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Článek 125 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125a
Pozastavení dovozních cel v odvětví cukru
1. Do 30. listopadu každého roku Komise 
vypracuje odhad předpokládaného 
objemu dovozů třtinového cukru do EU 
pro daný hospodářský rok.
2. Odhad podle odstavce 1 se opírá o 
odhadované vývozy na základě 
obchodních dohod mezi EU a zeměmi 
vyvážejícími třtinový cukr.
3. Pokud je odhad Komise nižší než 3,5 
milionů tun, Komise přijme akt 
v přenesené pravomoci podle článku 160, 
kterým zajistí pozastavení uplatňování 
dovozních cel na dovoz třtinového cukru, 
jehož objem se rovná 50 % dodatečného 
dovozu, který je nezbytný k tomu, aby 
celkový dovoz dosáhl 3,5 milionů tun.
4. Komise reviduje svůj odhad podle 
odstavce 1 do 30. června a zahrne do něj 
aktuální informace o dovozu podle 
obchodních dohod se zeměmi vyvážejícími 
třtinový cukr a dovoz uvedený v odstavci 
3. Pokud je odhad Komise nižší než 3,5 
milionů tun, přijme Komise akt 
v přenesené pravomoci, kterým zajistí 
pozastavení dovozních cel na dovoz 
třtinového cukru nezbytného k tomu, aby 
celkový dovoz dosáhl 3,5 milionů tun.

Or. en

Odůvodnění

Při reformách v odvětví cukru v roce 2006 Komise odhadovala, že dovoz surového třtinového 
cukru vzroste do roku 2012 na 3,5 milionů tun za rok. V kapacitách rafinace třtiny došlo totiž 
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k významnému zvýšení. Dovozy od preferenčních partnerů však nedosáhly předpokládané 
úrovně a rafinerie neměly přístup k surovinám. Aby byla v odvětví cukru v EU zajištěna 
různorodost dodávek a spravedlivá rovnováha práv a povinností mezi výrobci třtinového a 
řepného cukru, měla by Komise umožnit další dovoz s nulovým clem v případě, že dovoz 
klesne pod odhadovanou úroveň.

Pozměňovací návrh 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 125 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125a
Zvláštní ustanovení

U celních kvót pro dovoz 2 000 000 tun 
kukuřice a 300 000 tun čiroku do 
Španělska a celních kvót pro dovoz 
500 000 tun kukuřice do Portugalska 
může Komise přijmout akty v přenesené 
pravomoci, aby stanovila opatření 
nezbytná pro uplatňování dovozních 
celních kvót a v případě potřeby veřejného 
skladování velkého množství dovezeného 
platebními agenturami dotyčných 
členských států a jeho marketing na trzích 
těchto států.

Or. es

Pozměňovací návrh 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 125 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 125a
Zvláštní ustanovení
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U celních kvót pro dovoz 2 000 000 tun 
kukuřice a 300 000 tun čiroku do 
Španělska a celních kvót pro dovoz 
500 000 tun kukuřice do Portugalska 
může Komise přijmout akty v přenesené 
pravomoci, aby stanovila opatření 
nezbytná pro uplatňování dovozních 
celních kvót a v případě potřeby veřejného 
skladování velkého množství dovezeného 
platebními agenturami dotyčných 
členských států a jeho marketing na trzích 
těchto států.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s mezinárodními závazky by nařízení mělo i nadále obsahovat konkrétní odkaz na 
kvótu na kukuřici a čirok pro Španělsko a kvótu na kukuřici pro Portugalsko podle čl. 146 
odst. 2 stávajícího nařízení o jednotné společné organizaci trhů.

Pozměňovací návrh 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 126 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stanoví podmínky a požadavky na 
způsobilost, které musí hospodářský 
subjekt splnit, aby mohl podat žádost v 
rámci dovozní celní kvóty. Dotčená 
ustanovení mohou vyžadovat minimální 
zkušenosti s obchodem s třetími zeměmi a 
jim na roveň postavenými územími nebo 
se zpracovatelskou činností, vyjádřené 
jako minimální množství a období v 
daném odvětví trhu. Tato ustanovení 
mohou obsahovat zvláštní pravidla 
vyhovující potřebám a postupům platným 
v určitém odvětví a využití a potřebám 
zpracovatelského odvětví;

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Tento bod je spíše v souladu s definicí prováděcího aktu, který je aktem určeným k 
jednotnému použití pravidel stanovených v základních aktech v celé Unii, než s definicí aktu v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 127 – odst. 1 – pododst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stanoví podmínky a požadavky na 
způsobilost, které musí hospodářský 
subjekt splnit, aby mohl podat žádost v 
rámci dovozní celní kvóty. Dotčená 
ustanovení mohou vyžadovat minimální 
zkušenosti s obchodem s třetími zeměmi a 
jim na roveň postavenými územími nebo 
se zpracovatelskou činností, vyjádřené 
jako minimální množství a období v 
daném odvětví trhu. Tato ustanovení 
mohou obsahovat zvláštní pravidla 
vyhovující potřebám a postupům platným 
v určitém odvětví a využití a potřebám 
zpracovatelského odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Návrh nařízení
Článek 129 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 129a
Dovoz chmele
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1. Produkty odvětví chmele mohou být 
dováženy ze třetích zemí pouze v případě, 
že jejich jakostní normy jsou alespoň 
rovnocenné normám, které se používají 
pro podobné produkty sklízené ve 
Společenství nebo jsou vyráběné z těchto 
produktů.
2. Produkty jsou považovány za produkty 
splňující jakostní normy uvedené 
v odstavci 1, pokud mají osvědčení 
vystavené orgány země původu a 
uznávané za rovnocenné certifikátu 
uvedenému v článku 59a.
U chmelového prášku, chmelového 
prášku s vyšším obsahem lupulinu, 
chmelového výtažku a smíšených 
chmelových produktů se osvědčení uznává 
za rovnocenné certifikátu pouze v případě, 
že obsah alfa kyselin v těchto produktech 
není nižší než jejich obsah ve chmelu, 
z něhož byly připraveny.
Rovnocennost osvědčení se ověří podle 
podrobných pravidel schválených Komisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 129 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 129a
Dovoz chmele

1. Produkty odvětví chmele mohou být 
dováženy ze třetích zemí pouze v případě, 
že jejich jakostní normy jsou alespoň 
rovnocenné normám, které jsou schváleny 
pro podobné produkty sklízené ve 
Společenství nebo jsou vyráběné z těchto 
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produktů.
2. Produkty jsou považovány za produkty 
splňující normu uvedenou v odstavci 1, 
pokud mají osvědčení vystavené orgány 
země původu a uznávané za rovnocenné 
osvědčení uvedenému v čl. 64a.
U chmelového prášku, chmelového 
prášku s vyšším obsahem lupulinu, 
chmelového výtažku a smíšených 
chmelových produktů může být osvědčení 
uznáno za rovnocenné certifikátu pouze 
v případě, že obsah alfa kyselin v těchto 
produktech není nižší než jejich obsah ve 
chmelu, z něhož byly připraveny.
3. Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci může Komise stanovit 
podmínky, za nichž neplatí povinnosti 
související s osvědčením rovnocennosti a 
s označováním balení, aby snížila 
administrativní zátěž.
4. Prostřednictvím prováděcích aktů 
Komise přijme předpisy týkající se tohoto 
článku, včetně předpisů pro osvědčení 
rovnocennosti a pro kontrolu dovozu 
chmele.

Or. es

Odůvodnění

Součástí tohoto návrhu nařízení by měla být zvláštní ustanovení o dovozu chmele uvedená v 
článku 158 stávajícího nařízení o jednotné společné organizaci trhů, která vyžadují, aby 
certifikát kvality pro dovážené produkty byl rovnocenný certifikátu vyžadovanému pro 
produkty Unie. Tento kvalitativní požadavek je zásadní, zejména pokud jsme vyzýváni k větší 
reciprocitě v oblasti obchodu se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 1918
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 130 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud cena bílého cukru na světovém 
trhu překročí referenční cenu EU pro bílý 
cukr, Komise je zmocněna pozastavit 
všechna nebo některá běžná cla na 
všechny druhy cukru na období, které 
stanoví, s cílem zaručit řádné zásobování 
evropského trhu cukrem.

Or. de

Odůvodnění

V době, kdy jsou ceny na světovém trhu vysoké, nejsou stávající organizace a ujednání, jimiž 
se řídí dovoz, dostatečná k tomu, aby zajistila řádné zásobování evropského trhu potravinami 
a nápoji.

Pozměňovací návrh 1919
Ulrike Rodust

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Pozastavení dovozních cel v odvětví cukru
Pokud světová tržní cena bílého cukru 
překročí referenční cenu EU pro bílý 
cukr, Komise je zmocněna pozastavit 
všechna nebo některá běžná cla pro 
všechny druhy cukru na období, které 
stanoví, s cílem zaručit řádné zásobování 
evropského trhu cukrem.

Or. de

Odůvodnění

V době, kdy jsou ceny na světovém trhu vysoké, nejsou stávající organizace a ujednání, jimiž 
se řídí dovoz, dostatečná k tomu, aby zajistila řádné zásobování evropského trhu potravinami 
a nápoji.
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Pozměňovací návrh 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Odchylky pro dovezené produkty a 

zvláštní jistota v odvětví cukru
S ohledem na zvláštní povahu odvětví 
cukru se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci podle článku 
160 týkajících se dovozních licencí na 
surový cukr, které upravují následující: 
a) počet licencí, které se vydávají 
v každém hospodářském období, aby byly 
splněny požadavky na dodávky surovin do 
zařízení zabývajících se výhradně rafinací. 
Licence mohou být vydávány kdykoli 
během hospodářského roku a jsou platné 
pouze na daný rok;
b) na počátku každého hospodářského 
roku Komise vypracuje odhad dovozu 
surového cukru k rafinaci na základě 
preferenčního původu. Pokud je odhad 
dovozu nižší než požadavky na dodávky 
pro zařízení zabývající se výhradně 
rafinací, mohou být vydány licence na 
bezcelní dovoz jakéhokoli původu, aby 
nedocházelo ke schodkům. Udělování 
těchto dodatečných dovozních licencí 
může být prováděno po celý hospodářský 
rok.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Zvláštní opatření pro dovoz cukrové třtiny 

určené k rafinaci
1. Celkové požadavky zařízení 
zabývajících se výhradně rafinací jsou 
stanoveny na 3 500 000 tun cukrové třtiny 
na hospodářský rok (od října do září) a 
jsou rozděleny mezi členské státy takto:
a) [ ] tun pro Bulharsko;
b) [ ] tun pro Francii;
c) [ ] tun pro Itálii;
d) [ ] tun pro Portugalsko;
e) [ ] tun pro Španělsko;
f) [ ] tun pro Rumunsko;
g) [ ] tun pro Finsko;
h) [ ] tun pro Spojené království.
2. Dovozní licence na cukrovou třtinu pro 
rafinaci se udělují zařízením zabývajícím 
se výhradně rafinací až do limitu 
stanoveného v odstavci 1. Žádosti o tyto 
licence lze podávat kdykoli v průběhu 
hospodářského roku a tyto licence jsou 
platné do konce daného roku.
3. Na počátku každého hospodářského 
roku Komise vypracuje odhad dovozu 
cukrové třtiny na základě preferenčního 
původu. Pokud je odhad nižší než 
požadavky na dodávky uvedené v odstavci 
1 ze strany zařízení zabývajících se 
výhradně rafinací, Komise přestane na
dováženou cukrovou třtinu uplatňovat cla, 
je-li to nezbytné k zajištění suroviny pro 
zařízení zabývající se výhradně rafinací.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1922
Luis Manuel Capoulas Santos
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Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Tradiční potřeby zásobování odvětví 

rafinace cukru

1. Do konce hospodářského roku 
2019/2020 se tradiční potřeby zásobování 
odvětví rafinace cukru stanoví v Unii na 
3 500 000 tun na hospodářský rok, 
vyjádřeno jako ekvivalent bílého cukru.
2. Jediné zpracovatelské zařízení pro 
cukrovou řepu, které bylo v roce 2005 
v provozu v Portugalsku, je považováno za 
zařízení zabývající se výhradně rafinací.
3. Dovozní licence pro cukr určený 
k rafinaci se vydávají pouze zařízením 
zabývajícím se výhradně rafinací, pokud 
příslušná množství nepřesahují množství, 
která mohou být dovezena v rámci 
tradičních potřeb zásobování podle 
odstavce 1. Licence mohou být převáděny 
pouze mezi zařízeními zabývajícími se 
výhradně rafinací a pozbývají platnosti na 
konci hospodářského roku, na který byly 
vydány.
Tento odstavec se použije na prvních šest 
měsíců každého hospodářského roku.
4. Protože je nutné zajistit, aby byl cukr 
dovážený za účelem rafinace rafinován v 
souladu s tímto pododdílem, může Komise 
přijmout akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, kterými stanoví:
a) definice pro fungování dovozního 
režimu uvedeného v odstavci 1;
b) podmínky a požadavky na způsobilost, 
které musí hospodářský subjekt splnit, aby 
mohl podat žádost o dovozní licenci, 
včetně složení jistoty;
c) pravidla pro ukládané správní sankce.
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5. Komise může přijmout prováděcí akty v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2, kterými 
stanoví nezbytná pravidla pro doklady a 
dokumenty, které se mají předložit, pokud 
jde o požadavky a povinnosti 
hospodářských subjektů v oblasti dovozu, 
včetně zařízení zabývajících se výhradně 
rafinací.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1923
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Článek 130 а (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Tradiční potřeby zásobování pro rafinaci 

cukru 
1. Do konce hospodářského roku 2019–
2020 se tradiční potřeby zásobování 
cukrem určeným k rafinaci stanoví pro 
EU na 3 500 000 tun na hospodářský rok, 
vyjádřeno jako ekvivalent bílého cukru.
2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů podle článku 160 omezit 
rozsah tradičních potřeb zásobování 
uvedených v odstavci 1, pokud pro daný 
hospodářský rok zjistí, že celkový dovoz 
cukru a isoglukózy výrazně překročí 
poptávku po surovém cukru. V takovém 
případě se omezení množství pro tradiční 
potřeby zásobování provedou vždy 
současně se snížením kvót na cukrovou 
řepu a isoglukózu, přičemž Komise 
stanoví společnou sazbu pro omezení 
všech tří produktů s přihlédnutím 
k omezení maximálního dovozního 
množství.
3. Jediné zpracovatelské zařízení pro 
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cukrovou řepu, které bylo v roce 2005 
v provozu v Portugalsku, je považováno za 
zařízení zabývající se výhradně rafinací.
4. Dovozní licence pro cukr určený 
k rafinaci se vydávají pouze zařízením 
zabývajícím se výhradně rafinací, pokud 
příslušná množství nepřesahují množství, 
která mohou být dovezena v rámci 
tradičních potřeb zásobování podle 
odstavce 1. Licence mohou být převáděny 
pouze mezi zařízeními zabývajícími se 
výhradně rafinací a pozbývají platnosti na 
konci hospodářského roku, na který byly 
vydány. Tento odstavec se použije na 
první tři měsíce každého hospodářského 
roku.
5. Protože je nutné zajistit, aby byl cukr 
dovážený za účelem rafinace rafinován v 
souladu s tímto pododdílem, může Komise 
přijmout akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, kterými stanoví:
a) některé definice pro fungování 
dovozního režimu uvedeného v odstavci 1;
b) podmínky a požadavky na způsobilost, 
které musí hospodářský subjekt splnit, aby 
mohl podat žádost o dovozní licenci, 
včetně složení jistoty;
c) pravidla pro ukládané správní sankce.
6. Komise může přijmout prováděcí akty v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2, kterými 
stanoví nezbytná pravidla pro doklady a 
dokumenty, které se mají předložit, pokud 
jde o požadavky a povinnosti 
hospodářských subjektů v oblasti dovozu, 
zejména zařízení zabývajících se výhradně 
rafinací.

Or. bg

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh přebírá částečně články 250–262 návrhu nařízení 
předloženého v rámci COM(2010)799. Základní navrhovanou změnou je úprava stávající 
dovozní kvóty z 2 489 735 tun na 3 500 000 tun. Toto navýšení je potřebné, neboť surový cukr, 
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který je v současné době k dispozici, nestačí pro potřeby trhu a rafinerie nepracují na plnou 
kapacitu, což vede obratem ke zvýšení ceny koncového produktu.

Pozměňovací návrh 1924
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Zvláštní dovozní opatření pro třtinový 

cukr určený k rafinaci
Evropská potřeba zásobování třtinovým 
cukrem určeným k rafinaci se pro 
Společenství stanoví na 3 500 000 tun na 
hospodářský rok.
1. Pokud jde o třtinový cukr určený 
k rafinaci, k ustanovení článku 117 se 
dovozní licence na třtinový cukr určený 
k rafinaci dále vystaví pouze zařízením 
zabývajícím se výhradně rafinací za 
předpokladu, že dotyčné množství 
nepřekročí množství evropské potřeby 
zásobování stanovené v odstavci 1.
2. Tyto dovozní licence udělené podle 
odstavce 2 mohou být převáděny pouze 
mezi zařízeními zabývajícími se výhradně 
rafinací a pozbývají platnosti na konci 
hospodářského roku, na který byly 
vydány.
3. Komise pozastaví uplatňování 
dovozních cel na třtinový cukr spadající 
pod kód KN 1701 14 10 s přihlédnutím 
k doplňkovému množství, které je 
nezbytné pro přiměřené zásobování 
zařízení zabývajících se výhradně rafinací 
na každý hospodářský rok.
4. Doplňkové množství stanoví Komise na 
základě schodku mezi evropskou potřebou 
zásobování podle odstavce 1 
a předpokládanými dodávkami třtinového 
cukru určenými k rafinaci pro příslušný 
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hospodářský rok. Na začátku každého 
hospodářského roku Komise vypracuje 
odhad. Odhad bude aktualizován na 
základě množství třtinového cukru 
určeného k rafinaci, který bude dodán 
v daném hospodářském roce, včetně 
veškerého již vydaného doplňkového 
množství v daném hospodářském roce.
5. Aktualizace se provede před rozdělením 
doplňkového množství a před následným 
vydáním dovozních licencí. Významná 
část dovozních licencí na doplňkové 
množství, až 70 %, se vydá do konce 
listopadu každého hospodářského roku. 
Dovozní licence pro polovinu zbývajícího 
doplňkového množství se vydají do konce 
února a zbytek dovozních licencí se vydá 
do konce května.
6. Dovozní licence na veškeré zbývající 
doplňkové množství se přidělí do 30. září 
každého hospodářského roku. Dovozní 
licence pro toto zbývající množství vydané 
podle tohoto odstavce jsou platné po dobu 
prvních tří měsíců následujícího 
hospodářského roku.
7. Evropská potřeba zásobování uvedená 
v odstavci 1 může být Komisí snížena 
společně s kvótami na řepu a isoglukózu 
v kterémkoli hospodářském roce, pokud 
Komise odhaduje, že celková dodávka 
cukru a isoglukózy výrazně převyšuje 
poptávku. Jednotné snížení se provádí 
percentuálně u evropské potřeby 
zásobování i u kvót na řepu a isoglukózu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1925
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)



PE492.804v01-00 64/157 AM\907936CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Zařízení zabývající se výhradně rafinací –

tříměsíční výlučnost na dovoz surového 
cukru

1. Od začátku hospodářského roku 
2015/2016 pro cukr dne 1. října 2015 až 
do konce hospodářského roku 2019/2020 
pro cukr dne 30. září 2020 se zařízením 
zabývajícím se výhradně rafinací tak, jak 
je uvedeno v příloze II části I a [C1], 
uděluje pro první tři měsíce každého 
hospodářského roku (od 1. října do 
31. prosince) výlučnost na dovoz surového 
cukru určeného k rafinaci s omezením na 
2 489 735 tun dovozních certifikátů 
vyjádřených jako ekvivalent bílého cukru.
2. Protože je nutné zajistit, aby byl cukr 
dovážený za účelem rafinace rafinován v 
souladu s tímto pododdílem, může Komise 
přijmout akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, kterými stanoví:
a) některé definice pro fungování 
dovozního režimu uvedeného v odstavci 1;
b) podmínky a požadavky na způsobilost, 
které musí hospodářský subjekt splnit, aby 
mohl podat žádost o dovozní licenci, 
včetně složení jistoty;
c) pravidla pro ukládané správní sankce.
3. Komise může přijmout prováděcí akty v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2, kterými 
stanoví nezbytná pravidla pro doklady a 
dokumenty, které se mají předložit, pokud 
jde o požadavky a povinnosti 
hospodářských subjektů v oblasti dovozu, 
zejména do zařízení zabývajících se 
výhradně rafinací. [C1] pozměňovací 
návrh zpravodaje Dantina 424 – příloha 
III nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zachování rovnováhy mezi domácím a dovezeným cukrem tento pozměňovací návrh 
upravuje článek 153 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a 361/2008 s cílem zachovat stávající 
situaci, která uděluje zařízením zabývajícím se výhradně rafinací tříměsíční výhodu, a 
úpravou formulace zajišťuje větší právní srozumitelnost. Údaj 2 489 735 tun pochází z 
nařízení Rady (ES) č. 361/2008 a je třeba jej považovat za hranici, nikoli za cíl.

Pozměňovací návrh 1926
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Zařízení zabývající se výhradně rafinací –

tříměsíční výlučná práva na dovoz 
surového třtinového cukru

1. Od začátku hospodářského roku 
2015/2016 pro cukr dne 1. října 2015 do 
konce hospodářského roku 2019/2020 pro 
cukr dne 30. září 2020 se zařízením 
zabývajícím se výhradně rafinací tak, jak 
je uvedeno v příloze II části Ia, udělují pro 
první tři měsíce každého hospodářského 
roku (od 1. října do 31. prosince) výlučná 
práva na dovoz surového cukru určeného 
k rafinaci v množství, na něž se vztahují 
vývozní licence, až do výše 2 489 735 tun 
vyjádřených jako ekvivalent bílého cukru.
2. Protože je nutné zajistit, aby byl cukr 
dovážený za účelem rafinace rafinován v 
souladu s tímto oddílem, může Komise 
přijmout akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, kterými stanoví:
a) některé definice pro fungování 
dovozního režimu uvedeného v odstavci 1;
b) podmínky a požadavky na způsobilost, 
které musí hospodářský subjekt splnit, aby 
mohl podat žádost o dovozní licenci, 
včetně složení jistoty;
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c) pravidla pro ukládané správní sankce.
3. Komise může přijmout prováděcí akty v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2, kterými 
stanoví nezbytná pravidla pro doklady a 
dokumenty, které se mají předložit, pokud 
jde o požadavky a povinnosti 
hospodářských subjektů v oblasti dovozu, 
zejména do zařízení zabývajících se 
výhradně rafinací.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1927
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Zařízení zabývající se výhradně rafinací –

výlučné tříměsíční období na dovoz 
surového cukru určeného k rafinaci

1. Až do 30. září 2020 a po dobu prvních 
tří měsíců hospodářského roku (od 
1. října do 31. prosince) mají zařízení 
zabývající se výhradně rafinací uvedená 
v příloze II části Ia (nové) výlučný přístup 
k licencím na dovoz surového cukru 
určeného k rafinaci až do výše 2 489 735 
tun dovozních certifikátů vyjádřených 
v ekvivalentu bílého cukru.
2. S ohledem na potřebu zajistit, aby byl 
cukr dovážený za účelem rafinace 
rafinován v souladu s tímto pododdílem, 
může Komise přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, 
kterými stanoví:
a) některé definice pro fungování 
dovozního režimu uvedeného v odstavci 1;
b) podmínky a požadavky na způsobilost, 
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které musí hospodářský subjekt splnit, aby 
mohl podat žádost o dovozní licenci, 
včetně složení jistoty;
c) pravidla pro ukládané správní sankce.
3. Komise může přijmout prováděcí akty v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2, kterými 
stanoví nezbytná pravidla pro doklady a 
dokumenty, které se mají předložit, pokud 
jde o požadavky a povinnosti 
hospodářských subjektů v oblasti dovozu, 
zejména zařízení zabývajících se výhradně 
rafinací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1928
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Zařízení zabývající se výhradně rafinací –

výlučné tříměsíční období na dovoz 
surového cukru určeného k rafinaci

1. Až do 30. září 2020 a po dobu prvních 
tří měsíců hospodářského roku (od 
1. října do 31. prosince) mají zařízení 
zabývající se výhradně rafinací uvedená 
v příloze II části Ia výlučný přístup 
k licencím na dovoz surového cukru 
určeného k rafinaci až do výše 2 489 735 
tun dovozních certifikátů vyjádřených 
v ekvivalentu bílého cukru.
2. S ohledem na potřebu zajistit, aby byl 
cukr určený k rafinaci rafinován v 
souladu s tímto pododdílem, může Komise 
přijmout akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, kterými stanoví:
a) některé definice pro fungování 
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dovozního režimu uvedeného v odstavci 1; 
b) podmínky a požadavky na způsobilost, 
které musí hospodářský subjekt splnit, aby 
mohl podat žádost o dovozní licenci, 
včetně složení jistoty; c) pravidla pro 
ukládané správní sankce.
3. Komise může přijmout prováděcí akty v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2, kterými 
stanoví nezbytná pravidla pro doklady a 
dokumenty, které se mají předložit, pokud 
jde o požadavky a povinnosti 
hospodářských subjektů v oblasti dovozu, 
zejména zařízení zabývajících se výhradně 
rafinací.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu se stávající situací, kdy mají tříměsíční výhodu zařízení 
zabývající se výhradně rafinací a která otevřela rafinaci i netradičním rafineriím, a 
zohledňuje dodatečný přístup k surovému cukru, který umožňuje uplatňování nových 
dvoustranných dohod o volném obchodu, které mají vstoupit v platnost v roce 2013. Zvláštní 
pozornost je navíc potřeba věnovat dodržování hranice 2 489 735 tun, aby byla zachována 
rovnováha mezi řepným cukrem a dováženým surovým cukrem.

Pozměňovací návrh 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Pozastavení dovozních cel v odvětví cukru
1. S cílem zajistit zásobování nezbytné pro 
výrobu produktů uvedených v čl. 101m 
odst. 2 Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů až do konce režimu kvót 
částečně nebo zcela pozastaví ukládání 
dovozních cel na níže uvedené produkty:
a) cukr kódu KN 1701;
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b) isoglukózu kódů KN 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30.
2. Pozastavení dovozních cel podle 
odstavce 1 se spouští automaticky 
v okamžiku, kdy ohlašovaná cena bílého 
cukru v EU představuje 150 % referenční 
ceny. Obvyklé clo bude automaticky 
obnoveno v okamžiku, kdy bude 
ohlašovaná cena EU nižší než 150 % 
referenční ceny.

Or. en

Odůvodnění

Spouštěcí mechanismus 150 % referenční ceny EU pro bílý cukr, nebo 606,6 EUR za tunu 
(referenční cena je 404,4 EUR za tunu) je nezbytný, aby se zabránilo přílišné nestálosti. 
Dodatečné dovozy v případě schodků v zásobování pomohou ulevit trhu a navíc budou mít 
pozitivní účinek na hospodářskou soutěž v oblasti zásobovací základny EU, která je v 
současné době příliš koncentrovaná.

Pozměňovací návrh 1930
Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Pozastavení dovozních cel v odvětví cukru
1. S cílem zajistit zásobování nezbytné pro 
výrobu produktů uvedených v čl. 101m 
odst. 2 Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů až do konce režimu kvót 
částečně nebo zcela pozastaví ukládání 
dovozních cel na níže uvedené produkty:
cukr kódu KN 1701;
isoglukózu kódů KN 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30.
2. Pozastavení dovozních cel podle 
odstavce 1 se spouští automaticky 
v okamžiku, kdy ohlašovaná cena bílého 
cukru v EU představuje 150 % referenční 
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ceny. Obvyklé clo bude automaticky 
obnoveno v okamžiku, kdy bude 
ohlašovaná cena EU nižší než 150 % 
referenční ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1931
Dimitar Stoyanov

Návrh nařízení
Článek 130 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130b
Pozastavení dovozních cel na dodatečná 
množství třtinového cukru určeného k 

rafinaci 
1. Dovozní cla na třtinový cukr určený 
k rafinaci se pozastavují u nezbytných 
dodatečných množství, která jsou 
potřebná k tomu, aby bylo zaručeno 
zásobování zařízení zabývajících se 
výhradně rafinací v dotyčném 
hospodářském roce.
2. Prostřednictvím prováděcích aktů 
Komise stanoví dodatečná množství 
uvedená v odstavci 1, která představují 
rozdíl mezi tradičními potřebami 
zásobování uvedenými v článku 130a a 
odhadovaným zásobováním třtinovým 
cukrem určeným k rafinaci pro dotyčný 
hospodářský rok.
3. Na počátku každého hospodářského 
roku Komise provede odhad zásobování 
třtinovým cukrem určeným k rafinaci, 
který aktualizuje, pokud jde o množství 
třtinového cukru, jež má být dovezen 
v průběhu dotyčného hospodářského 
roku. Tato aktualizace se provede před 
rozdělením dodatečného množství a před 
následným vydáním dovozních licencí na 
toto množství. 
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4. Nejpozději do listopadu dotyčného 
hospodářského roku Komise vydá dovozní 
licence na 70 % cukru určeného 
k rafinaci, který je součástí dodatečného 
množství. Dovozní licence na první 
polovinu zbývajícího dodatečného 
množství se vydají do konce února a na 
druhou polovinu do konce května daného 
hospodářského roku. 
5. Pokud je po aktualizaci odhadu zjištěna 
potřeba zvýšit dodatečné množství, 
vyrovná se rozdíl mezi tímto zvýšením a 
původně stanoveným množstvím 
prostřednictvím vydání licencí do konce 
dotyčného hospodářského roku, které 
budou platné i po dobu prvních tří měsíců 
následujícího hospodářského roku.

Or. bg

Odůvodnění

Aby mohl být objem tradičních potřeb zásobování plně uspokojen prostřednictvím dovozu, 
aniž by současně došlo k prudkému zvýšení ceny surového cukru v důsledku uvalení vyšší 
celní sazby na dodatečné množství, mělo by být toto množství osvobozeno od cla, stejně jako 
jsou osvobozeny dovozy ze zemí, které mají preference. Tím bude zaručen přístup zařízení 
zabývajících se výhradně rafinací k surovému cukru a budou vytvořeny příznivé podmínky pro 
volnou hospodářskou soutěž a snížení cen koncového produktu.

Pozměňovací návrh 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení
Článek 130 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130b
1. Do 31. prosince 2013 Komise navrhne 
prostřednictvím prováděcího aktu 
revidovaný společný celní sazebník pro 
následující produkty:
a) cukr kódu KN 1701;
b) isoglukózy kódů KN
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1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 a
1702 90 30.
Nové sazby pro cukr budou odrážet rozdíl 
mezi referenčními cenami před reformou 
a po reformě z roku 2006 s cílem 
poskytnout srovnatelnou úroveň ochrany.
2. Před ukončením režimu kvót na cukr 
Komise předloží návrh na další odstranění 
dovozních cel na produkty uvedené 
v prvním odstavci tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Před ukončením režimu kvót na cukr by mělo být clo sníženo tak, aby poskytovalo podobnou 
úroveň ochrany, jako před zahájením reforem v odvětví cukru v roce 2006. Ukončení režimu 
kvót na cukr však bude vyžadovat další úpravu dovozního režimu EU, aby nedocházelo k 
přílišné koncentraci zásob a aby byl umožněn dostatečný přístup k surovinám na trzích, kde je 
jich nedostatek. Před ukončením režimu kvót, tj. do 31. září 2015, by Komise měla předložit 
návrh.

Pozměňovací návrh 1933
Paolo Bartolozzi

Návrh nařízení
Článek 130 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130b
1. Do 31. prosince 2013 Komise navrhne 
prostřednictvím prováděcího aktu 
revidovaný společný celní sazebník pro 
následující produkty:
a) cukr kódu KN 1701;
b) isoglukózu kódů KN 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30.
Nové sazby pro cukr budou odrážet rozdíl 
mezi referenčními cenami před reformou 
a po reformě z roku 2006 s cílem 
poskytnout srovnatelnou úroveň ochrany.
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2. Před koncem kvóty na cukr Komise 
předloží návrh na další odstranění 
dovozních cel na produkty uvedené 
v prvním odstavci tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1934
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Článek 130 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130c (nový)
1. Do 1. ledna 2014 Komise navrhne 
prostřednictvím prováděcího aktu 
revidovaný společný celní sazebník pro 
produkty kódu KN 1701.
Nové sazby pro surový a bílý cukr 
nebudou vyšší než 50 % referenční ceny 
příslušných produktů.
2. Do 31. září 2015 Komise předloží 
analýzu dopadu úplného odstranění 
dovozních cel na produkty uvedené 
v prvním odstavci tohoto článku na 
konkurenceschopnost potravinářského 
řetězce EU, včetně spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Část 3 – kapitola 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývozní náhrady Vývozní ustanovení
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Or. en

Pozměňovací návrh 1936
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Část 3 – kapitola 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývozní náhrady Pravidla týkající se vývozu

Or. fr

Pozměňovací návrh 1937
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Návrh nařízení
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1940
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1941
Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1942
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 133
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1943
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy
může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo 
cenami a cenami v Unii pokryt vývozní 
náhradou pro:

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu, a dokud nejsou zrušeny vývozní 
náhrady, může být rozdíl mezi těmito
kurzy nebo cenami a cenami v Unii pokryt 
vývozní náhradou pro:

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit a naznačit, že vývozní náhrady by jako nástroj měly být odstraněny. To 
je již dlouho nedílnou součástí přístupu EU k WTO a ke zrušení náhrad by mělo dojít bez 
ohledu na jednání ve WTO.

Pozměňovací návrh 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy 
může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo 

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy, 
pokud je situace na trhu pro dané 
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cenami a cenami v Unii pokryt vývozní 
náhradou pro:

produkty zvláště obtížná, může být rozdíl 
mezi těmito kurzy nebo cenami a cenami v 
Unii pokryt vývozní náhradou pro:

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k obecnému poklesu vývozních náhrad v EU by měly být poskytovány pouze ve 
zvláště obtížných situacích nebo v případě krize na trzích týkající se produktů, na něž se tyto 
náhrady vztahují.

Pozměňovací návrh 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy 
může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo 
cenami a cenami v Unii pokryt vývozní 
náhradou pro:

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy a 
při dodržování zásad stanovených v čl. 3 
odst. 5 Smlouvy o Evropské unii může být 
rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami 
a cenami v Unii pokryt vývozní náhradou 
pro:

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby dotace na vývoz nebránily rozvoji zemědělských odvětví v rozvojových 
zemích vytvářením nižších cen, než má místní produkce.

Pozměňovací návrh 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy 
může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo 
cenami a cenami v Unii pokryt vývozní 
náhradou pro:

1. Vývozní náhrady upravené v této 
kapitole se použijí pouze ve spojení 
s článkem 154 tohoto nařízení. V míře 
nezbytné pro umožnění vývozu na základě 
kurzů nebo cen na světovém trhu 
a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy 
může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo 
cenami a cenami v Unii pokryt vývozní 
náhradou pro:

Or. de

Pozměňovací návrh 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) produkty uvedené v tomto odstavci 
písm. a) bodech i) až iii), v) a vii), které 
mají být vyváženy ve formě zpracovaného 
zboží v souladu s nařízením Rady (ES) č. 
1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o 
právní úpravě obchodování s některým 
zbožím vzniklým zpracováním 
zemědělských produktů46 a ve formě 
produktů obsahujících cukr a uvedených v 
příloze I části X písm. b).

b) produkty uvedené v tomto odstavci 
písm. a) bodech i) až iii), v) a vii), které 
mají být vyváženy ve formě zpracovaného 
zboží v souladu s nařízením Rady (ES) č. 
1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o 
právní úpravě obchodování s některým 
zbožím vzniklým zpracováním 
zemědělských produktů46, včetně produktů 
vyvážených ve formě zboží, na něž se 
nevztahuje příloha I Smlouvy, v souladu 
s nařízením Komise (EU) č. 578/2010 ze 
dne 29. června 2010, a ve formě produktů 
obsahujících cukr a uvedených v příloze I 
části X písm. b).

Or. es

Odůvodnění

Některé zboží, včetně některých vysoce obchodně citlivých produktů, se vyváží ve formě 
produktů, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a nevztahuje se na ně nařízení (ES) č. 
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1216/2009, ale nařízení (EU) č. 578/2010 ze dne 29. června 2010. Přímý odkaz na nařízení 
(ES) č. 1216/2009 by mohl zmást provozovatele, kteří by se mohli domnívat, že se na tyto 
produkty nevztahují ujednání o vývozních náhradách.

Pozměňovací návrh 1948
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 133 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejvyšší náhrada poskytnutá na 
produkty uvedené v odstavci 1 je 0 EUR.

Or. de

Odůvodnění

V posledních letech byly vývozní náhrady na většinu produktů sníženy nebo stanoveny na 
nulu. Vývozní náhrady jsou neoblíbené, neboť poškozují hospodářskou soutěž, a proto by měly 
být používány pouze jako krizová a pomocná opatření a jejich výše by měla být stanovena na 
nulu.

Pozměňovací návrh 1949
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 134

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 134 vypouští se
Přidělování vývozních náhrad

Množství, která lze vyvézt s vývozní 
náhradou, se přidělí způsobem, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a 
situaci na příslušném trhu, umožňuje 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů a 
zohledňuje účinnost a strukturu vývozu z 
Unie a jeho dopad na rovnováhu na trhu, 
aniž by vedl k diskriminaci mezi 
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dotčenými hospodářskými subjekty, a 
zvláště mezi velkými a malými 
hospodářskými subjekty;
b) je s přihlédnutím k požadavkům na 
správu pro hospodářské subjekty 
administrativně nejméně náročný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Článek 134

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 134 vypouští se
Přidělování vývozních náhrad

Množství, která lze vyvézt s vývozní 
náhradou, se přidělí způsobem, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a 
situaci na příslušném trhu, umožňuje 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů a 
zohledňuje účinnost a strukturu vývozu z 
Unie a jeho dopad na rovnováhu na trhu, 
aniž by vedl k diskriminaci mezi 
dotčenými hospodářskými subjekty, a 
zvláště mezi velkými a malými 
hospodářskými subjekty;
b) je s přihlédnutím k požadavkům na 
správu pro hospodářské subjekty 
administrativně nejméně náročný.

Or. en

Pozměňovací návrh 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 134
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 134 vypouští se
Přidělování vývozních náhrad

Množství, která lze vyvézt s vývozní 
náhradou, se přidělí způsobem, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a 
situaci na příslušném trhu, umožňuje 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů a 
zohledňuje účinnost a strukturu vývozu z 
Unie a jeho dopad na rovnováhu na trhu, 
aniž by vedl k diskriminaci mezi 
dotčenými hospodářskými subjekty, a 
zvláště mezi velkými a malými 
hospodářskými subjekty;
b) je s přihlédnutím k požadavkům na 
správu pro hospodářské subjekty 
administrativně nejméně náročný.

Or. en

Pozměňovací návrh 1952
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek 134

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 134 vypouští se
Přidělování vývozních náhrad

Množství, která lze vyvézt s vývozní 
náhradou, se přidělí způsobem, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a 
situaci na příslušném trhu, umožňuje 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů a 
zohledňuje účinnost a strukturu vývozu z 
Unie a jeho dopad na rovnováhu na trhu, 
aniž by vedl k diskriminaci mezi 
dotčenými hospodářskými subjekty, a 
zvláště mezi velkými a malými 
hospodářskými subjekty;
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b) je s přihlédnutím k požadavkům na 
správu pro hospodářské subjekty 
administrativně nejméně náročný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1953
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 134

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 134 vypouští se
Přidělování vývozních náhrad

Množství, která lze vyvézt s vývozní 
náhradou, se přidělí způsobem, který:

a) je nejvhodnější pro povahu produktu a 
situaci na příslušném trhu, umožňuje 
nejúčinnější využití dostupných zdrojů a 
zohledňuje účinnost a strukturu vývozu z 
Unie a jeho dopad na rovnováhu na trhu, 
aniž by vedl k diskriminaci mezi 
dotčenými hospodářskými subjekty, a 
zvláště mezi velkými a malými 
hospodářskými subjekty;
b) je s přihlédnutím k požadavkům na 
správu pro hospodářské subjekty 
administrativně nejméně náročný.

Or. en

Pozměňovací návrh 1954
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 135
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 135 vypouští se
Stanovení vývozní náhrady

1. Stejné vývozní náhrady se použijí na 
stejné produkty v celé Unii. Mohou se lišit 
podle místa určení, zejména pokud je to 
nezbytné vzhledem k situaci na světovém 
trhu, konkrétním požadavkům některých 
trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy.
2. Opatření týkající se stanovení výše 
náhrad přijme Rada v souladu s čl. 43 
odst. 3 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Článek 135

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 135 vypouští se
Stanovení vývozní náhrady

1. Stejné vývozní náhrady se použijí na 
stejné produkty v celé Unii. Mohou se lišit 
podle místa určení, zejména pokud je to 
nezbytné vzhledem k situaci na světovém 
trhu, konkrétním požadavkům některých 
trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy.
2. Opatření týkající se stanovení výše 
náhrad přijme Rada v souladu s čl. 43 
odst. 3 Smlouvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 135

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 135 vypouští se
Stanovení vývozní náhrady

1. Stejné vývozní náhrady se použijí na 
stejné produkty v celé Unii. Mohou se lišit 
podle místa určení, zejména pokud je to 
nezbytné vzhledem k situaci na světovém 
trhu, konkrétním požadavkům některých 
trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy.
2. Opatření týkající se stanovení výše 
náhrad přijme Rada v souladu s čl. 43 
odst. 3 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1957
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek 135

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 135 vypouští se
Stanovení vývozní náhrady

1. Stejné vývozní náhrady se použijí na 
stejné produkty v celé Unii. Mohou se lišit 
podle místa určení, zejména pokud je to 
nezbytné vzhledem k situaci na světovém 
trhu, konkrétním požadavkům některých 
trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy.
2. Opatření týkající se stanovení výše 
náhrad přijme Rada v souladu s čl. 43 
odst. 3 Smlouvy.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1958
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 135

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 135 vypouští se
Stanovení vývozní náhrady

1. Stejné vývozní náhrady se použijí na 
stejné produkty v celé Unii. Mohou se lišit 
podle místa určení, zejména pokud je to 
nezbytné vzhledem k situaci na světovém 
trhu, konkrétním požadavkům některých 
trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy.
2. Opatření týkající se stanovení výše 
náhrad přijme Rada v souladu s čl. 43 
odst. 3 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1959
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 135 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

 Odůvodnění

Čl. 43 odst. 3 vybočuje z řádného legislativního postupu, neboť Rada jeho prostřednictvím 
přijímá opatření týkající se stanovení pomoci, cen, množství atd. Nechceme, aby Rada 
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přijímala opatření týkající se stanovení vývozních náhrad, a proto se tímto pozměňovacím 
návrhem vypouští čl. 135 odst. 2.

Pozměňovací návrh 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 135 - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech týkajících se 
obilných zrn může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2 odlišit 
úroveň vývozních náhrad pro jednotlivé 
členské státy.

Or. pl

 Odůvodnění

Ustanovením je třeba zajistit, aby byl nástroj pro vývozní náhrady uplatňován ve vybraných 
regionech, stejně jako veřejná intervence na trzích s obilovinami.

Pozměňovací návrh 1961
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 136

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Návrh nařízení
Článek 136

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Návrh nařízení
Článek 136

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1964
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek 136

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1965
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 136
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Článek 137

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 137 vypouští se
Vývozní náhrady pro živá zvířata v odvětví 

hovězího a telecího masa
1. Pokud jde o produkty v odvětví 
hovězího a telecího masa, jsou 
poskytování a výplata vývozní náhrady pro 
živá zvířata podmíněny dodržením 
právních předpisů Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat, a zejména předpisů na 
ochranu zvířat během přepravy.
2. Vzhledem k potřebě motivovat 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, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran.
3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
opatření pro použití tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 137

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 137 vypouští se
Vývozní náhrady pro živá zvířata v odvětví 

hovězího a telecího masa
1. Pokud jde o produkty v odvětví 
hovězího a telecího masa, jsou 
poskytování a výplata vývozní náhrady pro 
živá zvířata podmíněny dodržením 
právních předpisů Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat, a zejména předpisů na 
ochranu zvířat během přepravy.
2. Vzhledem k potřebě motivovat 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, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran.
3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
opatření pro použití tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. de
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Pozměňovací návrh 1968
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek 137

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 137 vypouští se
Vývozní náhrady pro živá zvířata v odvětví 

hovězího a telecího masa
1. Pokud jde o produkty v odvětví 
hovězího a telecího masa, jsou 
poskytování a výplata vývozní náhrady pro 
živá zvířata podmíněny dodržením 
právních předpisů Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat, a zejména předpisů na 
ochranu zvířat během přepravy.
2. Vzhledem k potřebě motivovat 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, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran.
3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
opatření pro použití tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1969
Britta Reimers, George Lyon

Návrh nařízení
Článek 137
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 137 vypouští se
Vývozní náhrady pro živá zvířata v odvětví 

hovězího a telecího masa
1. Pokud jde o produkty v odvětví 
hovězího a telecího masa, jsou 
poskytování a výplata vývozní náhrady pro 
živá zvířata podmíněny dodržením 
právních předpisů Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat, a zejména předpisů na 
ochranu zvířat během přepravy.
2. Vzhledem k potřebě motivovat 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, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran.
3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
opatření pro použití tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1970
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 137

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 137 vypouští se
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Vývozní náhrady pro živá zvířata v odvětví 
hovězího a telecího masa

1. Pokud jde o produkty v odvětví 
hovězího a telecího masa, jsou 
poskytování a výplata vývozní náhrady pro 
živá zvířata podmíněny dodržením 
právních předpisů Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat, a zejména předpisů na 
ochranu zvířat během přepravy.
2. Vzhledem k potřebě motivovat 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, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran.
3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
opatření pro použití tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Návrh nařízení
Článek 137 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývozní náhrady pro živá zvířata v odvětví 
hovězího a telecího masa

Vývoz živých zvířat

Or. en
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Pozměňovací návrh 1972
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 137 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vývozní náhrady pro živá zvířata
v odvětví hovězího a telecího masa

Pravidla týkající se vývozu živých zvířat
v odvětví hovězího a telecího masa

Or. fr

Pozměňovací návrh 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o produkty v odvětví 
hovězího a telecího masa, jsou 
poskytování a výplata vývozní náhrady pro 
živá zvířata podmíněny dodržením 
právních předpisů Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat, a zejména předpisů na 
ochranu zvířat během přepravy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1974
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o produkty v odvětví 
hovězího a telecího masa, jsou 
poskytování a výplata vývozní náhrady pro 

vypouští se
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živá zvířata podmíněny dodržením 
právních předpisů Unie pro dobré životní 
podmínky zvířat, a zejména předpisů na 
ochranu zvířat během přepravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vzhledem k potřebě motivovat 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, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran.

2. Vzhledem k potřebě motivovat vývozce 
k dodržování dobrých životních podmínek 
zvířat se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o požadavky na 
dobré životní podmínky zvířat mimo celní 
území Unie, včetně využití nezávislých 
třetích stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 1976
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vzhledem k potřebě motivovat vývozce 
k dodržování dobrých životních podmínek 
zvířat a umožnit příslušným orgánům 
ověřit správné výdaje vývozních náhrad v 
případech, kdy je to podmíněno požadavky 

2. Vzhledem k potřebě motivovat vývozce 
k dodržování dobrých životních podmínek
zvířat se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o požadavky na 
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na dodržování dobrých životních 
podmínek zvířat, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat mimo celní území Unie, včetně 
využití nezávislých třetích stran.

dobré životní podmínky zvířat mimo celní 
území Unie, včetně využití nezávislých 
třetích stran.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1977
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 137 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vzhledem k potřebě motivovat 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, se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o požadavky na 
dobré životní podmínky zvířat mimo celní 
území Unie, včetně využití nezávislých 
třetích stran.

2. Vzhledem k potřebě motivovat 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, se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o požadavky na 
dobré životní podmínky zvířat mimo celní 
území Unie, včetně využití nezávislých 
třetích stran, a k zajištění toho, aby 
živočišné produkty vyráběné ve třetích 
zemích splňovaly požadavky Unie na 
dobré životní podmínky zvířat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1978
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 138
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 138 vypouští se
Vývozní limity

Na základě vývozních licencí vydaných 
pro referenční období, která se vztahují na 
dotyčné produkty, musí být dodrženy 
závazky týkající se objemů, které vyplývají 
z dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
Komise může přijmout prováděcí akty 
nezbytné pro dodržování závazků 
týkajících se objemů, včetně ukončení 
nebo omezení vydávání vývozních licencí 
v případě, že tyto závazky jsou nebo 
mohou být překročeny. S ohledem na 
dodržení závazků vyplývajících z Dohody 
WTO o zemědělství nemá konec 
referenčního období vliv na platnost 
vývozních licencí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Článek 138

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 138 vypouští se
Vývozní limity

Na základě vývozních licencí vydaných 
pro referenční období, která se vztahují na 
dotyčné produkty, musí být dodrženy 
závazky týkající se objemů, které vyplývají 
z dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
Komise může přijmout prováděcí akty 
nezbytné pro dodržování závazků 
týkajících se objemů, včetně ukončení 
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nebo omezení vydávání vývozních licencí 
v případě, že tyto závazky jsou nebo 
mohou být překročeny. S ohledem na 
dodržení závazků vyplývajících z Dohody 
WTO o zemědělství nemá konec 
referenčního období vliv na platnost 
vývozních licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 138

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 138 vypouští se
Vývozní limity

Na základě vývozních licencí vydaných 
pro referenční období, která se vztahují na 
dotyčné produkty, musí být dodrženy 
závazky týkající se objemů, které vyplývají
z dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
Komise může přijmout prováděcí akty 
nezbytné pro dodržování závazků 
týkajících se objemů, včetně ukončení 
nebo omezení vydávání vývozních licencí 
v případě, že tyto závazky jsou nebo 
mohou být překročeny. S ohledem na 
dodržení závazků vyplývajících z Dohody 
WTO o zemědělství nemá konec 
referenčního období vliv na platnost 
vývozních licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1981
Patrick Le Hyaric
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Návrh nařízení
Článek 138

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 138 vypouští se
Vývozní limity

Na základě vývozních licencí vydaných 
pro referenční období, která se vztahují na 
dotyčné produkty, musí být dodrženy 
závazky týkající se objemů, které vyplývají 
z dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
Komise může přijmout prováděcí akty 
nezbytné pro dodržování závazků 
týkajících se objemů, včetně ukončení 
nebo omezení vydávání vývozních licencí 
v případě, že tyto závazky jsou nebo 
mohou být překročeny. S ohledem na 
dodržení závazků vyplývajících z Dohody 
WTO o zemědělství nemá konec 
referenčního období vliv na platnost 
vývozních licencí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1982
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 138

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 138 vypouští se
Vývozní limity

Na základě vývozních licencí vydaných 
pro referenční období, která se vztahují na 
dotyčné produkty, musí být dodrženy 
závazky týkající se objemů, které vyplývají 
z dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
Komise může přijmout prováděcí akty 
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nezbytné pro dodržování závazků 
týkajících se objemů, včetně ukončení 
nebo omezení vydávání vývozních licencí 
v případě, že tyto závazky jsou nebo 
mohou být překročeny. S ohledem na 
dodržení závazků vyplývajících z Dohody 
WTO o zemědělství nemá konec 
referenčního období vliv na platnost 
vývozních licencí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1983
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Článek 139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Návrh nařízení
Článek 139
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1986
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek 139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1987
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 139

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci s cílem předcházet 
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odklonu obchodu stanovit další podmínky 
pro poskytování vývozních náhrad, 
zejména podmínky, že:
a) náhrady jsou vypláceny jen za produkty 
mající původ v EU;
b) objem náhrad za dovezené produkty je 
omezen na cla vybraná při dovozu, pokud 
jsou tato cla nižší než platné náhrady.

Or. es

 Odůvodnění

Nový odstavec, který se vkládá do textu s cílem přizpůsobit se Lisabonské smlouvě, je velmi 
důležitý. Pokud nebude do tohoto návrhu zahrnut, může dojít k odklonu obchodu.

Pozměňovací návrh 1989
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 140

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 140 vypouští se
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nezbytná opatření pro 
použití tohoto oddílu, zejména
a) pro přerozdělování dosud 
nepřidělených nebo nevyužitých množství, 
která lze vyvézt;
b) pro produkty uvedené v čl. 133 odst. 1 
písm. b).
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Článek 140

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 140 vypouští se
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nezbytná opatření pro 
použití tohoto oddílu, zejména
a) pro přerozdělování dosud 
nepřidělených nebo nevyužitých množství, 
která lze vyvézt;
b) pro produkty uvedené v čl. 133 odst. 1 
písm. b).
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 140

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 140 vypouští se
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nezbytná opatření pro 
použití tohoto oddílu, zejména
a) pro přerozdělování dosud 
nepřidělených nebo nevyužitých množství, 
která lze vyvézt;
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b) pro produkty uvedené v čl. 133 odst. 1 
písm. b).
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1992
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek 140

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 140 vypouští se
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nezbytná opatření pro 
použití tohoto oddílu, zejména
a) pro přerozdělování dosud 
nepřidělených nebo nevyužitých množství, 
která lze vyvézt;
b) pro produkty uvedené v čl. 133 odst. 1 
písm. b).
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1993
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 140
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 140 vypouští se
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nezbytná opatření pro 
použití tohoto oddílu, zejména
a) pro přerozdělování dosud 
nepřidělených nebo nevyužitých množství, 
která lze vyvézt;
b) pro produkty uvedené v čl. 133 odst. 1 
písm. b).
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1994
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 141

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 141 vypouští se
Další prováděcí pravomoci

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit koeficienty pro úpravu 
vývozních náhrad v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 139 odst. 6.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Návrh nařízení
Článek 141

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 141 vypouští se
Další prováděcí pravomoci

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit koeficienty pro úpravu 
vývozních náhrad v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 139 odst. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Návrh nařízení
Článek 141

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 141 vypouští se
Další prováděcí pravomoci

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit koeficienty pro úpravu 
vývozních náhrad v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 139 odst. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 1997
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Článek 141

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 141 vypouští se
Další prováděcí pravomoci
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Komise může prostřednictvím prováděcích
aktů stanovit koeficienty pro úpravu 
vývozních náhrad v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 139 odst. 6.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1998
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 141

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 141 vypouští se
Další prováděcí pravomoci

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit koeficienty pro úpravu 
vývozních náhrad v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 139 odst. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 1999
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 142

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 142 vypouští se
Pozastavení režimu pasivního 

zušlechťovacího styku
1. Pokud je trh Unie narušen režimem 
pasivního zušlechťovacího styku nebo 
pokud by jím mohl být narušen, může 
Komise na žádost členského státu nebo z 
vlastního podnětu prostřednictvím 
prováděcích aktů zcela nebo částečně 
pozastavit používání režimu pasivního 
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zušlechťovacího styku pro produkty 
odvětví obilovin, rýže, ovoce a zeleniny, 
výrobků z ovoce a zeleniny, vína, hovězího 
a telecího masa, vepřového masa, 
skopového a kozího masa a drůbežího 
masa. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.
Pokud Komise obdrží od některého 
členského státu žádost, přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnutí do pěti pracovních dnů od 
jejího obdržení. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.
V řádně odůvodněných naléhavých 
případech Komise přijme okamžitě 
použitelné prováděcí akty v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 162 odst. 3.
Přijatá opatření se oznámí členským 
státům a nabývají okamžitého účinku.
2. V míře nezbytné pro řádné fungování 
společné organizace zemědělských trhů 
mohou Evropský parlament a Rada 
postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy 
používání režimu pasivního 
zušlechťovacího styku pro produkty 
uvedené v odstavci 1 zcela nebo částečně 
zakázat.

Or. en

Pozměňovací návrh 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Článek 143 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 143a
Relevantní trh

1. Definice relevantního trhu umožňuje 
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určit a vymezit prostor, na němž se 
probíhá hospodářská soutěž mezi podniky, 
přičemž tato definice má současně dva 
rozměry:
a) relevantní produktový trh: pro účely 
této kapitoly se „produktovým trhem“ 
rozumí trh zahrnující veškeré produkty, 
které spotřebitelé považují kvůli jejich 
vlastnostem, cenám nebo účelu, k němuž 
jsou určeny, za vzájemně zaměnitelné 
nebo nahraditelné;
b) relevantní zeměpisný trh: pro účely této 
kapitoly se „zeměpisným trhem“ rozumí 
trh pokrývající území, na němž dotyčné 
podniky nabízejí relevantní produkty, na 
němž jsou podmínky hospodářské soutěže 
dostatečně homogenní a který je možné 
odlišit od sousedních geografických 
oblastí, a to zejména proto, že podmínky 
hospodářské soutěže jsou v těchto 
oblastech znatelně odlišné.
2. Relevantní trh se stanoví za použití 
těchto zásad:
a) relevantní produktový trh se 
surovinami se u rostlinné a u živočišné 
výroby stanoví primárně na úrovni 
jednotlivých druhů; stanovení 
relevantního trhu na nižší úrovni musí být 
řádně zdůvodněno;
b) relevantní zeměpisný trh je třeba 
zvažovat případ od případu a musí být 
řádně odůvodněn v souladu se zvláštními 
okolnostmi každého případu.

Or. en

 Odůvodnění

Návrh zpravodaje v jeho pozměňovacím návrhu 370 na to, aby se za relevantní zeměpisný trh 
považovala primárně Unie, by stěží vedl k nějakým případům, kdy je dotčena hospodářská 
soutěž. Relevantní zeměpisný trh musí být definován s přihlédnutím ke zvláštnostem daného 
případu.
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Pozměňovací návrh 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Návrh nařízení
Článek 143 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 143b
Dominantní postavení

Pro účely této kapitoly se „dominantním 
postavením“ rozumí skutečnost, že určitý 
podnik má ekonomickou sílu, která mu 
umožňuje vytvářet překážky účinné 
hospodářské soutěži na relevantním trhu, 
neboť mu umožňuje jednat do značné 
míry nezávisle na svých konkurentech, 
klientech a v konečném důsledku 
spotřebitelích.

Or. en

 Odůvodnění

Druhá část pozměňovacího návrhu zpravodaje č. 371 je považována za irelevantní, a proto 
navrhujeme její vypuštění. Různí provozovatelé v potravinovém dodavatelském řetězci nemusí 
nutně působit na stejném relevantním trhu (produktovém a zeměpisném). Srovnávání jejich 
podílů na trhu s cílem určit, zda jsou organizace producentů v dominantním postavení, tak 
nemá z hospodářského hlediska smysl.

Pozměňovací návrh 2002
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 

Zejména dohody, rozhodnutí a jednání 
zemědělců, zemědělských sdružení a svazů 
těchto sdružení, organizací producentů 
uznaných v souladu s článkem 106 tohoto 
nařízení nebo sdružení organizací 
producentů uznaných v souladu s článkem
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organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů a které 
nestanoví povinnost účtovat stejné ceny, 
pokud nebrání hospodářské soutěži 
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování nebo úpravě 
zemědělských produktů, pokud zcela 
nebrání hospodářské soutěži, jsou 
považovány za akty, které sledují cíle 
stanovené v článku 39 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů a které 
nestanoví povinnost účtovat stejné ceny, 
pokud nebrání hospodářské soutěži
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

Zejména dohody, rozhodnutí a jednání ve 
shodě producentů, organizací producentů 
uznaných podle článku 106 tohoto nařízení 
nebo sdružení organizací producentů 
uznaných podle článku 107 tohoto 
nařízení, které se týkají produkce nebo 
prodeje zemědělských produktů nebo 
využívání společných zařízení ke 
skladování, úpravě nebo zpracování 
zemědělských produktů nebo uplatňování 
kolektivních opatření, jejichž cílem je 
prevence a řízení hospodářského rizika, 
zejména vyrovnávacího fondu uvedeného 
v článku 109c, se považují za nezbytné k 
dosažení cílů uvedených v článku 39 
Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2004
Herbert Dorfmann
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Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo 
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů a které 
nestanoví povinnost účtovat stejné ceny, 
pokud nebrání hospodářské soutěži 
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

K dosažení cílů uvedených v článku 39 
Smlouvy se za nezbytné považují zejména: 
dohody, rozhodnutí a jednání, jež jsou 
výsledkem dohody producentů nebo 
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, pokud se týkají 
dosažení cílů podle článku 106 tohoto 
nařízení, produkce nebo prodeje 
zemědělských produktů nebo využívání 
společných zařízení ke skladování, úpravě 
nebo zpracování zemědělských produktů.

Or. it

Pozměňovací návrh 2005
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo 
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů a které 
nestanoví povinnost účtovat stejné ceny, 
pokud nebrání hospodářské soutěži 

Za akty sledující dosažení cílů článku 39 
Smlouvy se považují zejména dohody, 
rozhodnutí a jednání zemědělců, 
zemědělských sdružení a svazů těchto 
sdružení nebo organizací producentů 
uznaných podle článku 106 tohoto nařízení 
nebo sdružení organizací producentů 
uznaných podle článku 107 tohoto 
nařízení, které se týkají produkce nebo 
prodeje zemědělských produktů nebo 
využívání společných zařízení ke 
skladování, úpravě nebo zpracování 
zemědělských produktů a které nestanoví 
povinnost účtovat stejné ceny, pokud 
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a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

nebrání hospodářské soutěži a neohrožují 
hlavní cíle uvedené v článku 39 Smlouvy.

Or. en

 Odůvodnění

Je vhodné objasnit, že dohody atd. organizací producentů atd. se považují za akty, které splní 
cíle SZP tak, jak jsou definovány v článku 39 SFEU. Tím se důkazní břemeno přesouvá na 
Komisi a zemědělským subjektům je zabezpečena větší právní jistota. Dále je třeba zdůraznit, 
že by neměly být ohrožovány pouze „hlavní“ cíle SZP.

Pozměňovací návrh 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo 
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů a které 
nestanoví povinnost účtovat stejné ceny, 
pokud nebrání hospodářské soutěži 
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení, které se 
týkají produkce nebo prodeje 
zemědělských produktů nebo využívání 
společných zařízení ke skladování, úpravě 
nebo zpracování zemědělských produktů 
a které nestanoví povinnost účtovat stejné 
ceny, pokud nebrání hospodářské soutěži 
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

Or. es

Pozměňovací návrh 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo 
organizací producentů uznaných podle
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů a které 
nestanoví povinnost účtovat stejné ceny, 
pokud nebrání hospodářské soutěži 
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení, které se 
týkají produkce nebo prodeje 
zemědělských produktů nebo využívání 
společných zařízení ke skladování, úpravě 
nebo zpracování zemědělských produktů 
a které nestanoví povinnost účtovat stejné 
ceny, pokud nebrání hospodářské soutěži 
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

Or. es

 Odůvodnění

V souladu s navrhovaným pozměňovacím návrhem k článku 145, jehož cílem je přijmout 
opatření týkající se organizací producentů a sdružení těchto organizací.

Pozměňovací návrh 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo 
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo 
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
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produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů a které 
nestanoví povinnost účtovat stejné ceny, 
pokud nebrání hospodářské soutěži 
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů, pokud 
nebrání hospodářské soutěži a neohrožují 
cíle uvedené v článku 39 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2009
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
uvedené v článku 143 tohoto nařízení, 
které jsou nezbytné pro dosažení cílů 
stanovených v článku 39 Smlouvy.

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě uvedené v článku 143 
tohoto nařízení, které jsou nezbytné pro 
dosažení cílů stanovených v tomto 
nařízení týkajících se životního prostředí, 
klimatu, zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, bezpečnosti potravin, 
udržitelnosti a cílů stanovených v článku 
39 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2010
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
uvedené v článku 143 tohoto nařízení, 
které jsou nezbytné pro dosažení cílů 
stanovených v článku 39 Smlouvy.

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
uvedené v článku 143 tohoto nařízení, 
které jsou nezbytné pro dosažení hlavních 
cílů stanovených v článku 39 Smlouvy.
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Or. en

 Odůvodnění

Je vhodné objasnit, že dohody organizací producentů atd., které jsou povoleny, jsou nezbytné 
k dosažení “hlavních” cílů SZP. Pokud by nebylo uvedeno slovo „hlavních“, znamenalo by 
to, že každá dohoda je nezbytná pro dosažení každého jednotlivého cíle SZP (takový je 
alespoň výklad Soudního dvora v rámci stávající judikatury).

Pozměňovací návrh 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
uvedené v článku 143 tohoto nařízení, 
které jsou nezbytné pro dosažení cílů 
stanovených v článku 39 Smlouvy.

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
uvedené v článku 143 tohoto nařízení, 
které jsou nezbytné pro dosažení hlavních 
cílů stanovených v článku 39 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na potřebu zajistit 
harmonizované provádění předpisů EU 
pro hospodářskou soutěž v odvětví 
zemědělství vypracuje Evropská komise 
konkrétní pokyny, jejichž cílem bude 
usnadnit vnitrostátním orgánům v oblasti 
hospodářské soutěže uplatňování článků 
101 až 106 Smlouvy na dohody, 
rozhodnutí a postupy týkající se výroby 
zemědělských produktů nebo obchodu s 
nimi.
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Pozměňovací návrh 2013
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na potřebu zajistit 
harmonizované provádění předpisů EU 
pro hospodářskou soutěž v odvětví 
zemědělství vypracuje Evropská komise 
[do... let po vstupu tohoto nařízení v 
platnost] konkrétní pokyny, jejichž cílem 
bude usnadnit vnitrostátním orgánům v 
oblasti hospodářské soutěže uplatňování 
článků 101 až 106 Smlouvy na dohody, 
rozhodnutí a postupy týkající se výroby 
zemědělských produktů nebo obchodu s 
nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2014
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení (ES) č. 1/20031 se uplatní na 
výjimky z použitelnosti článků 101 až 106 
Smlouvy, které jsou upraveny v tomto 
nařízení. K možným výjimkám týkajícím 
se dohod mezi zemědělskými podniky se 
bude přistupovat v souladu s podmínkami 
stanovenými v čl. 101 odst. 3 Smlouvy.
__________________
1 Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.
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 Odůvodnění

Stávající normou v politice hospodářské soutěže je sebehodnocení podniků, pokud jde o 
zákonnost dohod, do nichž vstupují. Podrobnosti tohoto postupu sebehodnocení jsou 
stanoveny v nařízení č. 1/2003. Výhodou postupu sebehodnocení je skutečnost, že zmenšuje 
pracovní zátěž Komise. Navrhujeme stejný postup pro dohody mezioborových organizací (viz 
náš pozměňovací návrh týkající se článku 145).

Pozměňovací návrh 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Článek 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije především na dohody 
v potravinovém dodavatelském řetězci, 
které zajišťují výrobcům spravedlivé a 
přiměřené ceny a zohledňují náklady 
výrobců ve vztahu k udržitelnosti a 
k dobrým životním podmínkám zvířat.

Or. en

Pozměňovací návrh 2016
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po konzultaci s členskými státy a 
slyšení dotyčných podniků nebo sdružení 
podniků a fyzických nebo právnických 
osob, které považuje za vhodné, má 
Komise výlučnou pravomoc podléhající 
přezkumu Soudního dvora stanovit 
přijetím prováděcích aktů rozhodnutí, jež 
se zveřejní, které dohody, rozhodnutí a 
jednání splňují podmínky uvedené v 

vypouští se
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odstavci 1.
Komise tak učiní buď z vlastního 
podnětu, nebo na žádost příslušného 
orgánu členského státu nebo 
zúčastněného podniku nebo sdružení 
podniků.

Or. en

 Odůvodnění

Stávající normou v politice hospodářské soutěže je sebehodnocení podniků, pokud jde o 
zákonnost dohod, do nichž vstupují. Podrobnosti tohoto postupu sebehodnocení jsou 
stanoveny v nařízení č. 1/2003. Výhodou postupu sebehodnocení je skutečnost, že zmenšuje 
pracovní zátěž Komise. Navrhujeme stejný postup pro dohody mezioborových organizací (viz 
náš pozměňovací návrh týkající se článku 145).

Pozměňovací návrh 2017
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při zveřejnění rozhodnutí uvedeného v 
odst. 2 prvním pododstavci se uvedou 
jména stran a podstatná část obsahu 
rozhodnutí. Zohlední se oprávněný zájem 
podniků na ochraně jejich obchodního 
tajemství.

vypouští se

Or. en

 Odůvodnění

Stávající normou v politice hospodářské soutěže je sebehodnocení podniků, pokud jde o 
zákonnost dohod, do nichž vstupují. Podrobnosti tohoto postupu sebehodnocení jsou 
stanoveny v nařízení č. 1/2003. Výhodou postupu sebehodnocení je skutečnost, že zmenšuje 
pracovní zátěž Komise. Navrhujeme stejný postup pro dohody mezioborových organizací (viz 
náš pozměňovací návrh týkající se článku 145).

Pozměňovací návrh 2018
Iratxe García Pérez
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Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bez ohledu na ustanovení předchozích 
odstavců Komise koordinuje kroky 
různých vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž s cílem zajistit, aby 
pravidla vyplývající z právní úpravy 
hospodářské soutěže byla v odvětvích, na 
něž se vztahuje toto nařízení, uplatňována 
a vykládána co nejjednotněji a aby byly 
dodržovány zásady jednotného trhu. Na 
pomoc dotyčnému odvětví a různým 
orgánům tak může zveřejnit pokyny 
vyplývající z osvědčených postupů. 

Or. es

Pozměňovací návrh 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bez ohledu na ustanovení předchozích 
odstavců Komise koordinuje kroky 
různých vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž s cílem zajistit, aby 
pravidla vyplývající z právní úpravy 
hospodářské soutěže byla v odvětvích, na 
něž se vztahuje toto nařízení, uplatňována 
a vykládána co nejjednotněji. Na pomoc 
dotyčnému odvětví a různým orgánům tak 
Komise může zveřejnit pokyny vyplývající 
z osvědčených postupů. 

Or. es
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 Odůvodnění

Pravidla vyplývající z právní úpravy hospodářské soutěže byla navržena pro dokonalý trh s 
volnou hospodářskou soutěží. Vzhledem k tomu, že jedna z vyjednávajících stran má relativně 
monopolní postavení, neměla by se pravidla hospodářské soutěže používat na podporu 
rozporů mezi stranami, které brání různorodosti produkce. Proto musí být zemědělství vyňato 
z evropských pravidel hospodářské soutěže a předem je třeba přijmout rozhodnutí, na které 
situace a případy se toto osvobození bude vztahovat.

Pozměňovací návrh 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bez ohledu na ustanovení předchozích 
odstavců Komise koordinuje kroky 
různých vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž s cílem zajistit, aby 
pravidla vyplývající z právní úpravy 
hospodářské soutěže byla v odvětvích, na 
něž se vztahuje toto nařízení, uplatňována 
a vykládána co nejjednotněji a aby byly 
dodržovány zásady jednotného trhu. Na 
pomoc dotyčnému odvětví a různým 
orgánům tak Komise může zveřejnit 
pokyny vyplývající z osvědčených postupů. 

Or. es

 Odůvodnění

Členské státy a příslušné vnitrostátní orgány uplatňují pravidla hospodářské soutěže různým 
způsobem. Vzhledem k tomu, že na jednotném trhu nelze stejná pravidla uplatňovat na 
různých místech různým způsobem, měla by Komise působit jako koordinátor a garant 
uplatňování těchto pravidel, přičemž by ale měla respektovat a akceptovat nezávislost 
různých vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. 

Pozměňovací návrh 2021
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Bez ohledu na ustanovení předchozích 
odstavců Komise sleduje kroky 
vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 
soutěž s cílem zajistit, aby pravidla 
vyplývající z právní úpravy hospodářské 
soutěže byla v odvětvích, na něž se 
vztahuje toto nařízení, uplatňována a 
vykládána jednotně a aby byly tyto kroky 
prováděny v souladu se zásadami 
jednotného trhu. Na pomoc dotyčnému 
odvětví a různým orgánům Komise za 
tímto účelem zveřejní pokyny vyplývající 
z osvědčených postupů. 

Or. es

 Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit porušení trhu tím, že by pravidla 
hospodářské soutěže byla v jednotlivých členských státech uplatňována různým způsobem.

Pozměňovací návrh 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 145 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi 
uznanými mezioborovými organizacemi

Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi 
uznanými mezioborovými organizacemi, 
organizacemi producentů a sdruženími 
organizací producentů

Or. es

Pozměňovací návrh 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Čl. 145 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi 
uznanými mezioborovými organizacemi

Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi 
uznanými mezioborovými organizacemi, 
organizacemi producentů a sdruženími 
organizací producentů

Or. es

 Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby uznané organizace producentů mohly používat 
dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě stejně jako mezioborové organizace Jeho 
cílem je posílit úlohu organizací producentů a sdružení těchto organizací.

Pozměňovací návrh 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě mezi mezioborovými 
organizacemi uznanými podle článku 108 
tohoto nařízení, jejichž cílem jsou činnosti 
uvedené v čl. 108 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení a v případě odvětví olivového 
oleje a stolních oliv a tabáku v čl. 108
odst. 2 tohoto nařízení.

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě mezi mezioborovými 
organizacemi uznanými podle článku 108 
tohoto nařízení, jejichž cílem jsou činnosti 
uvedené v čl. 108 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení, nebo na organizace producentů 
uznaných podle článku 106 nebo na 
sdružení organizací producentů uznaných 
podle článku 107 tohoto nařízení s cílem 
provádět kroky uvedené v čl. 106 písm. c)
tohoto nařízení. 

Or. es

Pozměňovací návrh 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě mezi mezioborovými 
organizacemi uznanými podle článku 108 
tohoto nařízení, jejichž cílem jsou činnosti 
uvedené v čl. 108 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení a v případě odvětví olivového 
oleje a stolních oliv a tabáku v čl. 108
odst. 2 tohoto nařízení.

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě mezi mezioborovými 
organizacemi uznanými podle článku 108 
tohoto nařízení, jejichž cílem jsou činnosti 
uvedené v čl. 108 písm. c) tohoto nařízení, 
nebo na organizace producentů uznaných 
podle článku 106 nebo na sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení s cílem 
provádět kroky uvedené v čl. 106 písm. c)
tohoto nařízení. 

Or. es

 Odůvodnění

Odkaz na organizace producentů a na sdružení organizací producentů jim umožňuje používat 
dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě stejně jako mezioborovým organizacím.

Pozměňovací návrh 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě mezi mezioborovými 
organizacemi uznanými podle článku 108 
tohoto nařízení, jejichž cílem jsou činnosti 
uvedené v čl. 108 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení a v případě odvětví olivového 
oleje a stolních oliv a tabáku v čl. 108 
odst. 2 tohoto nařízení.

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě mezi mezioborovými 
organizacemi uznanými podle článku 108 
tohoto nařízení, jejichž cílem jsou činnosti 
uvedené v čl. 108 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení a v případě odvětví olivového 
oleje a stolních oliv v čl. 108 odst. 2 tohoto 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2027
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ustanovení čl. 144 odst. 2 se použijí na 
dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné 
shodě mezioborových organizací 
uznaných podle článku 108 tohoto 
nařízení.

Or. en

 Odůvodnění

Stávající normou v politice hospodářské soutěže je sebehodnocení podniků, pokud jde o 
zákonnost dohod, do nichž vstupují. Podrobnosti tohoto postupu sebehodnocení jsou 
stanoveny v nařízení č. 1/2003. Výhodou postupu sebehodnocení je skutečnost, že zmenšuje 
pracovní zátěž Komise.

Pozměňovací návrh 2028
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije pouze tehdy, 
pokud:

vypouští se

a) dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě byly oznámeny Komisi;
b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po 
obdržení všech požadovaných údajů 
prostřednictvím prováděcích aktů 
neshledala, že uvedené dohody, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě jsou neslučitelné s pravidly Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po 
obdržení všech požadovaných údajů
prostřednictvím prováděcích aktů 
neshledala, že uvedené dohody, rozhodnutí 
nebo jednání ve vzájemné shodě jsou 
neslučitelné s pravidly Unie.

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po 
obdržení oznámení prostřednictvím 
prováděcích aktů neshledala, že uvedené 
dohody, rozhodnutí nebo jednání ve 
vzájemné shodě jsou neslučitelné 
s pravidly Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po 
obdržení všech požadovaných údajů
prostřednictvím prováděcích aktů 
neshledala, že uvedené dohody, rozhodnutí 
nebo jednání ve vzájemné shodě jsou 
neslučitelné s pravidly Unie.

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po 
obdržení oznámení prostřednictvím 
prováděcích aktů neshledala, že uvedené 
dohody, rozhodnutí nebo jednání ve 
vzájemné shodě jsou neslučitelné 
s pravidly Unie.

Or. es

 Odůvodnění

Ustanovení o dvouměsíční lhůtě po obdržení všech dokumentů, v níž má Komise přijmout 
stanovisko, by bránila mezioborovým organizacím v řádném fungování a celý proces by 
zatížila mimořádnou byrokracií.
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Pozměňovací návrh 2031
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě nesmějí nabýt účinnosti 
před koncem lhůty uvedené v odst. 2 písm. 
b).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mohou způsobit narušení hospodářské 
soutěže, která nemají zásadní význam pro 
dosažení cílů SZP, jež svou činností sledují 
mezioborové organizace;

c) mohou způsobit narušení hospodářské 
soutěže, která nemají zásadní význam pro 
dosažení hlavních cílů SZP, jež svou 
činností sledují mezioborové organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 2033
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zahrnují stanovení cen nebo stanovení 
kvót;

vypouští se

Or. fr
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 Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že návrh podněcuje používání statistických nástrojů a sledování trhů 
(například v odvětví mléka), což má nepřímý dopad na ceny, a vzhledem k tomu, že nebezpečí 
ovlivňování hospodářské soutěže je nepatrné (neboť Komise je informována o dohodách 
dříve, než vstoupí v platnost), měl by být z čl. 145 odst. 4 písm. d) odstraněn ex ante zákaz 
stanovení cen a kvót.

Pozměňovací návrh 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zahrnují stanovení cen nebo stanovení 
kvót;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zahrnují stanovení cen nebo stanovení 
kvót;

d) zahrnují stanovení cen nebo stanovení 
výrobních kvót;

Or. es

 Odůvodnění

Z textu by mělo být jasně patrné, že „kvóty“ jsou výlučně „výrobní kvóty“. Bylo by to lépe v 
souladu se stávajícím nařízením o jednotné organizaci trhu, v němž se kvóty vždy vyjadřují v 
kilogramech (mléko, cukr, tabák).

Pozměňovací návrh 2036
Britta Reimers
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Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zjistí-li Komise po uplynutí lhůty dvou 
měsíců uvedené v odst. 2 písm. b), že 
podmínky pro použití odstavce 1 nejsou 
splněny, prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodne, že se na dotyčnou dohodu, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě použije čl. 101 odst. 1 Smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2037
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 5 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedené rozhodnutí Komise se použije 
přede dnem jeho oznámení dotyčné 
mezioborové organizaci, pouze pokud tato 
mezioborová organizace poskytla 
nesprávné údaje nebo zneužila výjimky 
stanovené v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2038
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě víceletých dohod platí 
oznámení za první rok i pro následující 
roky dohody. V tom případě však může 

vypouští se
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Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost některého členského státu kdykoliv 
shledat neslučitelnost s pravidly Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2039
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 145 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V době krize mohou být dohody, 
rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě 
uplatněny dříve, než Komise vydá své 
stanovisko. Zjistí-li Komise po uplynutí 
lhůty deseti dnů, že podmínky pro použití 
odstavce 1 nejsou splněny, 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodne, že se na dotyčnou dohodu, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě použije čl. 101 odst. 1 Smlouvy.

Or. fr

 Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v době krize je třeba použít rozhodnutí a mezioborové dohody rychle, je 
třeba do článku 145 vložit nový odstavec.

Pozměňovací návrh 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 149 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní platby pro odvětví cukru ve 
Finsku

Vnitrostátní platby pro odvětví cukru ve 
Finsku a v dalších členských státech 
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Or. es

Pozměňovací návrh 2041
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 149 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finsko může pěstitelům cukrové řepy 
poskytovat v hospodářském roce 
vnitrostátní platby ve výši až 350 EUR na 
hektar.

Finsko může pěstitelům cukrové řepy 
poskytovat v hospodářském roce 
vnitrostátní platby ve výši až 350 EUR na 
hektar až do konce hospodářského roku 
2019/2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 149 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, v nichž se pěstuje cukrová 
řepa v oblastech jižně od 44. rovnoběžky, 
mohou rovněž poskytovat pěstitelům 
cukrové řepy v hospodářském roce 
vnitrostátní platby na hektar.

Or. es

 Odůvodnění

Zeměpisné a klimatické podmínky jsou určujícím faktorem při pěstování cukrové řepy, 
zejména v oblastech v severnějších a jižnějších zeměpisných šířkách, než je hlavní oblast 
pěstování v Evropě.

Pozměňovací návrh 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Čl. 149 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, v nichž se pěstuje cukrová 
řepa jižně od 44. rovnoběžky, mohou 
rovněž poskytovat pěstitelům cukrové řepy 
v hospodářském roce vnitrostátní platby 
na hektar.

Or. es

 Odůvodnění

Měla by být zohledněna přirozená omezení těch členských států, v nichž se cukrová řepa 
pěstuje jižně od dané rovnoběžky.

Pozměňovací návrh 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 152 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou tyto platby financovat 
prostřednictvím dávky vybírané v 
dotčeném odvětví nebo jakéhokoli jiného 
příspěvku ze soukromého sektoru.

Členské státy mohou tyto platby financovat 
ze státního rozpočtu prostřednictvím 
dávky vybírané v dotčeném odvětví nebo 
jakéhokoli jiného příspěvku ze 
soukromého sektoru.

Or. pl

 Odůvodnění

Jazyková úprava (týká se polské verze) a objasnění.

Pozměňovací návrh 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 152 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou kromě podpory Unie 
stanovené v článku 21 poskytovat 
vnitrostátní platby na financování 
doprovodných opatření nezbytných k 
zajištění účinnosti režimu Unie pro 
dodávání ovoce a zeleniny, výrobků z 
ovoce a zeleniny a banánů, jak je 
stanoveno v čl. 21 odst. 2.

Členské státy mohou kromě podpory Unie 
stanovené v článku 21 poskytovat 
vnitrostátní platby na financování 
doprovodných opatření nezbytných k 
zajištění účinnosti režimu Unie pro 
dodávání ovoce a zeleniny, výrobků z 
ovoce a zeleniny a banánů, jak je 
stanoveno v čl. 21 odst. 2. Celkový objem 
spolufinancování nepřekročí 100 % 
skutečně vzniklých nákladů.

Or. pl

 Odůvodnění

V článku 152 by mělo být jasně vysvětleno, že vnitrostátní financování poskytované vedle 
pomoci Unie pochází z oblasti spolufinancování uvedené v čl. 21 odst. 4 písm. b) a není 
doplňkem k rozpočtu, do něhož spadají příspěvky EU i vnitrostátní příspěvky.

Pozměňovací návrh 2046
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Článek 153 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 153a
Podpora prodeje v odvětví mléka a 

mléčných výrobků
Členský stát může na své producenty 
mléka uvalit propagační dávky související 
s prodaným množstvím mléka nebo 
mléčného ekvivalentu s cílem financovat 
opatření na podporu spotřeby v Unii, na 
rozšíření trhů s mlékem a mléčnými 
výrobky a na zlepšení jakosti.

Or. de
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Pozměňovací návrh 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Část V – kapitola -I (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA -I
Řízení rizik a krizí

Oddíl 1
Veřejné pojištění

Článek 153a
Veřejné pojištění v zemědělství

1. Je třeba zřídit systém veřejného 
zemědělského pojištění financovaného 
z rozpočtu Unie s cílem zaručit základní 
příjem zemědělcům zasaženým 
extrémními klimatickými jevy nebo jinými 
přírodními katastrofami či katastrofami 
způsobenými člověkem, včetně lesních 
požárů, chorob a napadení škůdci. Toto 
pojištění by mělo všem zemědělcům ve 
všech členských státech poskytnout 
základní úroveň ochrany.
2. Veřejné zemědělské pojištění může být 
dále rozděleno na pojištění hospodářství, 
pojištění ztráty příjmu, pojištění 
hospodářských zvířat a fondy náhrad.
3. Existencí pojištění nebude dotčena 
existence dalších konkrétních systémů 
pojištění v daných odvětvích, například 
pojištění sklizně v odvětví vína uvedené 
v článku 47.
4. Komise předloží návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o 
veřejném zemědělském pojištění 
v požadovaném termínu, který umožní 
vstup nařízení v platnost dne 1. července 
2014.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími 
trh se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

S ohledem na druhý pododstavec a 
vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na významné hrozby vážného 
narušení trhů v důsledku faktorů, z nichž 
vyplývá, nebo by velmi pravděpodobně 
mohlo vyplývat výrazné zvýšení nebo 
snížení cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o přijetí 
nezbytných opatření pro dotčené odvětví 
při dodržení povinností vyplývajících z 
dohod uzavřených v souladu s článkem 
218 Smlouvy.

Opatření uvedená v prvním pododstavci 
mohou být přijata pouze v případě, že se 
ukáže, že jiná opatření vyplývající z tohoto 
nařízení jsou nedostatečná.

Or. en

 Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh svěřuje Komisi soudržnější soubor pravomocí, aby mohla v době 
krize přijímat mimořádná opatření a zajistit zachování záruk obsažených ve stávajícím znění.

Pozměňovací návrh 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na narušení trhů způsobené 
výrazným zvýšením nebo snížením cen na 
vnitřních nebo vnějších trzích se Komise 
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trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími 
trh se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, pokud 
jde o přijetí nezbytných opatření pro 
dotčené odvětví při dodržení povinností 
vyplývajících z dohod uzavřených v 
souladu s článkem 218 Smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 2050
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími trh 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích, zásadním zvýšením výrobních 
nákladů stanovených v čl. 7 odst. 2 nebo 
jinými faktory ovlivňujícími trh se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, pokud 
jde o přijetí nezbytných opatření pro 
dotčené odvětví při dodržení povinností 
vyplývajících z dohod uzavřených v 
souladu s článkem 218 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími trh 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími 
trh, včetně faktorů způsobených zvýšením 
výrobních nákladů, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o přijetí 
nezbytných opatření pro dotčené odvětví 
při dodržení povinností vyplývajících z 
dohod uzavřených v souladu s článkem 
218 Smlouvy.

Or. es

 Odůvodnění

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Pozměňovací návrh 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími trh 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo výrazným snížením marže 
výrobců nebo jinými faktory ovlivňujícími 
trh se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
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povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2053
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími trh 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo výrazným snížením marže 
výrobců nebo jinými faktory ovlivňujícími 
trh se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími trh 

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími 
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se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

trh, pokud je pravděpodobné, že tato 
situace bude trvat nebo že se bude 
zhoršovat, se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o přijetí 
nezbytných opatření pro dotčené odvětví 
při dodržení povinností vyplývajících z 
dohod uzavřených v souladu s článkem 
218 Smlouvy a za předpokladu, že se 
ukáže, že jakákoli jiná opatření podle 
tohoto nařízení jsou nedostatečná.

Or. en

 Odůvodnění

Tato opatření by měla vstoupit v platnost jen v případě skutečné krize.

Pozměňovací návrh 2055
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími trh 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími 
trh, pokud je pravděpodobné, že tato 
situace bude trvat nebo že se bude 
zhoršovat, se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o přijetí 
nezbytných opatření pro dotčené odvětví 
při dodržení povinností vyplývajících z 
dohod uzavřených v souladu s článkem 
218 Smlouvy a za předpokladu, že se 
ukáže, že jakákoli jiná opatření podle 
tohoto nařízení jsou nedostatečná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud to v případech hrozeb narušení trhů 
uvedených v prvním pododstavci vyžadují 
naléhavé závažné důvody, použije se na 
akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto odstavce postup stanovený v článku 
161 tohoto nařízení.

Pokud to v případech narušení trhů 
uvedených v prvním pododstavci vyžadují 
naléhavé závažné důvody, použije se na 
akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto odstavce postup stanovený v článku 
161 tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 2057
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud to v případech hrozeb narušení trhů 
uvedených v prvním pododstavci vyžadují 
naléhavé závažné důvody, použije se na 
akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto odstavce postup stanovený v článku 
161 tohoto nařízení.

Pokud to v případech hrozeb narušení trhů 
uvedených v prvním pododstavci vyžadují 
naléhavé závažné důvody, použije se 
postup stanovený v článku 161 tohoto 
nařízení.

Or. de

 Odůvodnění

Hrozby narušení trhů lze odvrátit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijímaných 
postupem pro naléhavé případy podle článku 161.

Pozměňovací návrh 2058
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období.

Tato opatření, která mohou být přijata ex 
ante nebo ex post, mohou v nezbytném 
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu rozšířit 
nebo pozměnit oblast působnosti, dobu 
trvání nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období.

Or. en

 Odůvodnění

Pozměňovací návrh vysvětluje opatření, která je třeba použít proti narušení trhu.

Pozměňovací návrh 2059
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období.

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením, včetně 
vývozních náhrad, nebo zcela či částečně 
pozastavit dovozní cla, a to dle potřeby i na 
určitá množství nebo období.

Or. de

Pozměňovací návrh 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období.

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období, 
nebo poskytnout konkrétní podporu 
producentům s cílem zmírnit účinky 
vážného narušení trhu. Konkrétně 
v případě odvětví ovoce a zeleniny Komise 
uvede do chodu mechanismus stažení z 
trhu, pokud je na úrovni Společenství 
zaznamenána řada podmínek uvedených 
v prvním pododstavci, s cílem podpořit 
synchronizované stažení produktů z trhu 
v různých členských státech.

Or. es

 Odůvodnění

Odvětví ovoce a zeleniny doposud nemá konkrétní mechanismus na řešení narušení trhu. 
Zkušenosti získané v posledních letech v rámci společné organizace trhů v oblasti ovoce a 
zeleniny ukazují, že je třeba mít zvláštní mechanismus na úrovni Společenství, který umožní,
aby toto odvětví na taková narušení reagovalo.

Pozměňovací návrh 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období.

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období, 
nebo poskytnout konkrétní podporu 
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producentům s cílem zmírnit účinky 
vážného narušení trhu.

Or. es

 Odůvodnění

Při dřívějších příležitostech byla producentům poskytnuta konkrétní podpora (například v 
době krize v odvětví mléka v letech 2008–2009). Nařízení by mělo nabízet i tuto možnost.

Pozměňovací návrh 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konkrétně v případě odvětví ovoce a 
zeleniny Komise uvede do chodu 
mechanismus stažení z trhu, pokud je na 
úrovni Společenství zaznamenána řada 
podmínek uvedených v prvním 
pododstavci, s cílem podpořit 
synchronizované stažení produktů z trhu 
v různých členských státech.

Or. es

 Odůvodnění

Zkušenosti získané v posledních letech v rámci společné organizace trhů v oblasti ovoce a 
zeleniny ukazují, že je třeba mít zvláštní mechanismus na úrovni Společenství, který umožní, 
aby toto odvětví reagovalo na narušení trhu.

Pozměňovací návrh 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
nepoužijí na produkty uvedené v příloze I 

vypouští se
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části XXIV oddíle 2.

Or. es

 Odůvodnění

Článek 154 přináší možnost reagovat rychle a účinně v době krize na trhu, která ohrožuje 
zemědělství nebo chov dobytka. Neměly by existovat žádné výjimky.

Pozměňovací návrh 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
nepoužijí na produkty uvedené v příloze I 
části XXIV oddíle 2.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se použijí
na produkty uvedené v příloze I.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
uplatní bez využití spolufinancování 
členského státu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2066
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
pravidla pro použití odstavce 1 tohoto 
článku. Tato pravidla se mohou zejména 
týkat postupů a technických kritérií. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Článek 154 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 154a
Opatření proti narušení trhu v odvětví 

ovoce a zeleniny
1. Vzhledem ke zvláštní povaze ovoce a 
zeleniny podléhající zkáze je třeba zavést 
mechanismus na řešení závažných 
narušení trhu. Tato narušení mohou být 
způsobena vážnými propady cen na 
vnitřním trhu způsobenými obavami o 
zdraví a dalšími příčinami, jež vedou
k náhlým propadům poptávky. 
2. Tento mechanismus se použije výlučně 
pro dotyčný produkt nebo produkty, jeho 
použití je časově omezeno, lze jej 
revidovat, je automaticky aktivován a 
dostupný všem producentům v daném 
odvětví.
3. Zahrnuje opatření uvedená v čl. 31 
odst. 2 písm. a), b) a c) tohoto nařízení, 
ale tato opatření jsou nezávislá na řízení 
provozních fondů používaných uznanými 
organizacemi producentů ovoce a 
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zeleniny. 
4. Unie financuje 100 % výdajů na 
opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 
tohoto článku.
5. Vážné operace pro řízení krizí podléhají 
mechanismům zavedeným pro opatření 
měření krizí v rámci operačních 
programů. Ti zasažení, kteří nejsou členy 
organizací producentů, uzavřou dohody 
pro účely koordinace operací v oblasti 
řízení krizí, v nichž organizace 
producentů stanoví, že 10 % podpory bude 
vyčleněno na pokrytí nákladů na řízení.
6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 s cílem uplatnit opatření uvedená v 
odstavcích 1 a 2 tohoto článku.
7. Komise může na žádost členských států 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijmout výjimečná opatření. Komise 
zajistí, aby byla veřejnost informována o 
zavedení těchto opatření a o příslušných 
produktech, oblastech a objemu podpory. 
V případě bezplatného rozdělování se 
objem podpory upraví. Prostřednictvím 
prováděcích aktů se rovněž stanoví konec 
krizového období, jakmile skončí vážné 
narušení trhu. Tato prováděcí opatření se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem stanoveným v čl. 162 odst. 2.

Or. es

 Odůvodnění

Mechanismy prevence a řízení krizí, jež nabízí stávající pravidla Společenství v oblasti ovoce 
a zeleniny, nebyly v posledních letech schopny kontrolovat opakující se krize na trhu. V tomto 
nařízení je třeba stanovit takové opatření, aby Společenství mohlo včas a rychle reagovat na 
vážnou krizi.

Pozměňovací návrh 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Článek 155 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření týkající se chorob zvířat a ztráty 
důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení 
zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin

Opatření týkající se chorob zvířat a rostlin 
a jejich škůdců a ztráty důvěry spotřebitelů 
v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, 
zvířat nebo rostlin

Or. es

Pozměňovací návrh 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 155 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření týkající se chorob zvířat a ztráty 
důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení 
zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin

Opatření týkající se škůdců, chorob zvířat 
a rostlin a ztráty důvěry spotřebitelů v 
důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat 
nebo rostlin

Or. es

 Odůvodnění

Odstavec 1 písm. a) by se měl týkat i škůdců a chorob rostlin, neboť obchodní omezení 
týkající se rostlin mají dokonce větší dopad na obchod než narušení trhu, a to z důvodu ztráty 
důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin. Proto je třeba 
změnit název článku.

Pozměňovací návrh 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 155 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření týkající se chorob zvířat a ztráty Opatření týkající se chorob zvířat nebo 
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důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení 
zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin

rostlin a ztráty důvěry spotřebitelů v 
důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat 
nebo rostlin

Or. fr

Pozměňovací návrh 2071
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 1 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout výjimečná opatření na 
podporu:

Komise se zmocňuje k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 160 
s cílem přijmout výjimečná opatření na 
podporu:

Or. de

Pozměňovací návrh 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 1 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout výjimečná opatření na 
podporu:

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů výjimečná opatření na 
podporu:

Or. es

Pozměňovací návrh 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 1 – pododst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout výjimečná opatření na 
podporu:

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů výjimečná opatření na 
podporu:

Or. es

 Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží potřebu, aby Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijala příslušná opatření. Změna zavedená tímto pozměňovacím návrhem nabízí členským 
státům větší záruky, zejména proto, že dotčené členské státy musí provést opatření stanovená 
v tomto článku.

Pozměňovací návrh 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 1 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout výjimečná opatření na 
podporu:

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout výjimečná opatření na 
podporu zasažených trhů:

Or. en

 Odůvodnění

Zabezpečuje Komisi soudržnější soubor pravomocí a zachovává stávající záruky.

Pozměňovací návrh 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 1 – pododst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postiženého trhu s ohledem na omezení 
obchodu uvnitř Unie a obchodu s třetími 
zeměmi, která mohou vyplynout z použití 

a) postiženého trhu s ohledem na omezení 
obchodu uvnitř Unie a obchodu s třetími 
zeměmi, která mohou vyplynout z použití 
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opatření, jejichž cílem je zabránit šíření 
chorob zvířat, a

opatření, jejichž cílem je zabránit šíření 
škůdců a chorob zvířat a rostlin, a

Or. es

Pozměňovací návrh 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 1 – pododst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postiženého trhu s ohledem na omezení 
obchodu uvnitř Unie a obchodu s třetími 
zeměmi, která mohou vyplynout z použití 
opatření, jejichž cílem je zabránit šíření 
chorob zvířat, a

a) postiženého trhu s ohledem na omezení 
obchodu uvnitř Unie a obchodu s třetími 
zeměmi, která mohou vyplynout z použití 
opatření, jejichž cílem je zabránit šíření 
škůdců a chorob zvířat a rostlin, a

Or. es

 Odůvodnění

Odstavec 1 písm. a) by se měl týkat i škůdců a chorob rostlin, neboť obchodní omezení 
týkající se rostlin mají dokonce větší dopad na obchod, než narušení trhu, z důvodu ztráty 
důvěry spotřebitelů v důsledku veřejnosti ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin.

Pozměňovací návrh 2077
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 1 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 2 – pododst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření stanovená v odstavci 1 se použijí 
na tato odvětví:

Opatření stanovená v odstavci 1 se použijí 
na všechny zemědělské produkty uvedené 
v příloze I s výjimkou opatření přijatých 
na boj proti šíření chorob mezi zvířaty, 
která se použijí na tato odvětví:

Or. es

Pozměňovací návrh 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 2 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) brambor;
fb) obilovin;
fc) olejnatých semen;
fd) bílkovinných plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 2080
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 2 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) brambor;
fb) obilovin;
fc) olejnatých semen;
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fd) bílkovinných plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 2081
Diane Dodds

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 2 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) brambor;
fb) obilovin;
fc) olejnatých semen;
fd) bílkovinných plodin;

Or. en

Pozměňovací návrh 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 2 – pododst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) králičího masa.

Or. es

Pozměňovací návrh 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 2 – pododst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) králičího masa.
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Or. es

Pozměňovací návrh 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření stanovená v odst. 1 písm. b), 
která souvisejí se ztrátou důvěry 
spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví 
veřejnosti nebo rostlin, se rovněž použijí 
na veškeré ostatní zemědělské produkty, s 
výjimkou produktů uvedených v příloze I 
části XXIV oddíle 2.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 2 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření stanovená v odst. 1 písm. b), která 
souvisejí se ztrátou důvěry spotřebitelů v 
důsledku ohrožení zdraví veřejnosti nebo 
rostlin, se rovněž použijí na veškeré ostatní 
zemědělské produkty, s výjimkou produktů 
uvedených v příloze I části XXIV oddíle 2.

Opatření stanovená v odst. 1 písm. b), která 
souvisejí se ztrátou důvěry spotřebitelů 
v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti nebo 
rostlin, se rovněž použijí na vejce a drůbeží 
maso.

Or. en

 Odůvodnění

Působnost tohoto článku by neměla být tak široká, jak Komise navrhuje. Uvedená odvětví by 
měla být vejce a drůbeží maso, jak je tomu v současnosti.
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Pozměňovací návrh 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření stanovená v odst. 1 písm. a) 
mohou být přijata, pouze pokud dotčený 
členský stát přijal okamžitá zdravotní 
a veterinární opatření k potlačení choroby 
a pouze v rozsahu a v trvání naprosto 
nezbytném pro podporu dotčeného trhu.

4. Opatření stanovená v odst. 1 písm. a) 
mohou být přijata, pouze pokud dotčený 
členský stát přijal příslušná okamžitá 
rostlinolékařská nebo zdravotní 
a veterinární opatření k potlačení škůdců či
choroby a pouze v rozsahu a v trvání 
naprosto nezbytném pro podporu 
dotčeného trhu.

Or. es

Pozměňovací návrh 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Opatření stanovená v odst. 1 písm. a) 
mohou být přijata, pouze pokud dotčený 
členský stát přijal okamžitá zdravotní 
a veterinární opatření k potlačení choroby 
a pouze v rozsahu a v trvání naprosto 
nezbytném pro podporu dotčeného trhu.

4. Opatření stanovená v odst. 1 písm. a) 
mohou být přijata, pouze pokud dotčený 
členský stát přijal příslušná okamžitá 
rostlinolékařská nebo zdravotní 
a veterinární opatření k potlačení škůdců 
nebo choroby a pouze v rozsahu a v trvání 
naprosto nezbytném pro podporu 
dotčeného trhu.

Or. es

 Odůvodnění

Odstavec 1 písm. a) by se měl týkat i škůdců a chorob rostlin, neboť obchodní omezení 
týkající se rostlin mají dokonce větší dopad na obchod, než narušení trhu, z důvodu ztráty 
důvěry spotřebitelů v důsledku veřejnosti ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin.
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Pozměňovací návrh 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1.

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % a 100 % výdajů hrazených členskými 
státy na opatření stanovená v odst. 1 písm. 
a) a b).

Or. es

 Odůvodnění

Opatření stanovená v odst. 1 písm. b) nejsou stejná jako opatření v rámci veterinárního fondu 
nebo jako tržní opatření, která se použijí v případě chorob zvířat a rostlin (obojí jsou 
spolufinancována). Opatření v písmenu b) se vztahují na vypuknutí choroby. Existují jasné 
precedenty, kdy krize spojená s chorobou zvířat postihla země, v nichž choroba ještě nebyla 
ohlášena (například ptačí chřipka v roce 2006).

Pozměňovací návrh 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1.

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % a 100 % výdajů hrazených členskými 
státy na opatření stanovená v odst. 1 písm. 
a) a b) v odpovídajícím pořadí.

Or. es

 Odůvodnění

Z rozpočtu Společenství by se mělo financovat 100 % opatření uvedených v odst. 1 písm. b), 
stejně jako jiná mimořádná opatření. Tato opatření nelze srovnávat s opatřeními v rámci 
veterinárního fondu nebo s tržními opatřeními, která se použijí v případě chorob zvířat a 
rostlin (obojí jsou spolufinancována).
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Pozměňovací návrh 2090
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1.

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
80 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1.

Or. bg

Pozměňovací návrh 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1.

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
60 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1.

Or. pl

Pozměňovací návrh 2092
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 5 – pododst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1.

Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1. Mezi tato 
opatření mohou patřit daňové výhody 
nebo preferenční úvěry poskytované 
zemědělcům, které jsou financovány podle 
nařízení [o rozvoji venkova].
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Or. en

 Odůvodnění

Pozměňovací návrh zahrnuje některá opatření často užívaná členskými státy s cílem 
poskytnout náhrady zemědělcům zasaženým chorobami zvířat nebo škůdci rostlin.

Pozměňovací návrh 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 5 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V odvětví hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa a 
skopového a kozího masa však Unie 
stanoví spolufinancování ve výši 60 % 
těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení 
slintavky a kulhavky.

V odvětví hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa a 
skopového a kozího masa však Unie 
stanoví spolufinancování ve výši 70 % 
těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení 
slintavky a kulhavky.

Or. pl

 Odůvodnění

Vyšší spolufinancování by umožnilo lépe a účinněji reagovat na krizi a zajistilo by stejné 
podmínky pro všechny producenty ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 2094
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 5 – pododst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V odvětví hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa a 
skopového a kozího masa však Unie 
stanoví spolufinancování ve výši 60 % 
těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení 
slintavky a kulhavky.

V odvětví hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa a 
skopového a kozího masa však Unie 
stanoví spolufinancování ve výši 60 % 
těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení 
slintavky a kulhavky a vymýcení chorob 
uvedených v programech schválených pro 
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každý členský stát.

Or. fr

 Odůvodnění

Na programy tlumení, prevence a vymýcení uznaných chorob zvířat, na něž se mají zaměřit 
programy probíhající v členských státech, se musí vztahovat stejná opatření, jako jsou 
opatření na tlumení slintavky a kulhavky, a musí se jim dostat financování EU ve výši 60 %. 


