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Pozměňovací návrh 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nařízení
Část II – Název II – Kapitola I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NÁZEV II
KAPITOLA I a

Regulace produkce
Článek 100a

Kvóty v odvětví mléka
1. Stávající systém mléčných kvót zůstává  
po roce 2015 v platnosti. Kvóty budou co 
nejdříve přizpůsobeny potřebám členských 
států a jejich relativním instalovaným 
úrovním kapacity produkce. 
2. Komise předloží návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o 
vnitrostátních mléčných kvótách 
přizpůsobených v souladu s odstavcem 1;  
časový rámec umožní vstup tohoto 
nařízení v platnost dne 1. července 2014.

Článek 100b
Práva na  výsadbu vinné révy

1. Stávající systém práv na výsadbu ve 
vinařském odvětví zůstává po roce 2015 v 
platnosti.
2. Komise vyhodnotí potřebu úprav a 
přizpůsobení stávajícího systému a 
předloží návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
zvláštní úpravy pro regiony, v nichž je 
pěstování vinné révy hlavní činností, s 
cílem chránit odlišující rysy produktů z 
vinné révy v těchto regionech; časový 
rámec umožní vstup tohoto nařízení v 
platnost dne 1. července 2014. 

Článek 100c
Kvóty v odvětví cukru
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1. Stávající systém kvót v odvětví cukru 
zůstává po roce 2015 v platnosti. Kvóty 
budou co nejdříve přizpůsobeny potřebám 
členských států a jejich relativním 
instalovaným úrovním kapacity produkce. 
2. Komise předloží návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o 
vnitrostátních kvótách v odvětví cukru 
přizpůsobených v souladu s odstavcem 1;  
časový rámec umožní vstup tohoto 
nařízení v platnost dne 1. července 2014.

Článek 100d
Ostatní odvětví

1. Komise do 1. července 2014 předloží 
studii dopadu přerušení regulačních a 
distribučních nástrojů vztahujících se na 
produkci v ostatních odvětvích členských 
států.
2. Na základě zjištění studie uvedené v 
odstavci 1 Komise předloží v řádné době 
návrhy na zavedení systémů kvót v dalších 
odvětvích, pokud je to nutné pro 
rovnoměrné rozšíření produkce ve 
členských státech, a zohlední přitom 
individuální možnosti a potenciál a 
zároveň vytvoří prostor pro diferencovaný 
rozvoj ve členských státech, které mají v 
daném odvětví vyšší deficity. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Část 2 – název 2 – kapitola 2 – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Or. es
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Pozměňovací návrh 1418
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100a
Trvání a znovuzavedení kvót

S výjimkou čl. 101 odst. 1, 2b, 2d a 2e 
a článku 101a se tento oddíl uplatňuje do 
konce hospodářského roku 2019/2020.
Členským státům, které v souladu s 
nařízením Rady (ES) č. 320/2006 
nevyužijí svoji kvótu, bude přidělena kvóta 
ekvivalentní nevyužitému množství, pokud 
bude tento režim prodloužen do konce 
hospodářského roku 2019/2020.
Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci týkajících se 
podmínek, ze nichž mohou členské státy 
znovu zavést své kvóty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100a
Doba platnosti

S výjimkou čl. 101 odst. 1, 2b, 2d a 2e 
a článku 101a se tento oddíl uplatňuje do 
konce hospodářského roku 2019/2020.

Or. es
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Odůvodnění

U všech pozměňovacích návrhů v tomto oddíle jde o převzetí a aktualizaci systému kvót na 
cukr (a nezbytných souvisejících článků) stanoveného v návrhu nařízení (2010) 799, který 
přizpůsobuje jednotnou společnou organizaci trhů Lisabonské smlouvě. Článek 101l písm. e) 
nicméně zavádí mechanismus automatického překvalifikování cukru nepodléhajícího kvótám 
na cukr podléhající kvótám. Cílem je předcházet napětí na trhu a řešit toto napětí.

Pozměňovací návrh 1420
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100a
Doba platnosti

Tento oddíl se použije od začátku 
hospodářského roku 2015/2016 pro cukr 
dne 1. října 2015. S výjimkou čl. 101 odst. 
1 prvního pododstavce, odstavce 2b, 2d 
a 2e a článku 101a se tento oddíl 
uplatňuje do konce hospodářského roku 
2019/2020 pro cukr dne 30. září 2020.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1421
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100a
Doba platnosti

Tento oddíl se použije od začátku 
hospodářského roku 2015/2016, který 
začíná dne 1. října 2015. S výjimkou čl. 
101 odst. 1, pododstavců 1, 2b, 2d a 2e 
a článku 101písm. a) se tento oddíl 
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uplatňuje do konce hospodářského roku 
2019/2020 pro cukr dne 30. září 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1422
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100a
Doba platnosti

Tento oddíl se použije od začátku 
hospodářského roku 2015/2016 pro cukr
dne 1. října 2015. S výjimkou čl. 101 odst. 
1 prvního pododstavce, odstavce 2b, 2d 
a 2e a článku 101a se tento oddíl 
uplatňuje do konce hospodářského roku 
2019/2020 pro cukr dne 30. září 2020. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaplnit případnou mezeru (závislou na vstupu v 
platnost [COM(2011)626] při provádění politického rozhodnutí přijatého v rozhodnutí (ES) 
č.  1234/2007 a zachovat režim pro cukr do 30. září 2015. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je vyhnout se situaci, kdy by se na jeden hospodářský rok vztahovaly dva právní 
rámce.

Pozměňovací návrh 1423
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Článek 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101 vypouští se
Dohody v odvětví cukru
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1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.
2. S ohledem na zvláštnosti odvětví cukru 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 týkajících se podmínek smluv 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1424
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 

1. Stávající režim kvót EU na cukr by měl 
být prodloužen do konce hospodářského 
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podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

roku 2019–2020 s tím, že cukr mimo kvóty 
bude automaticky překvalifikován na 
cukr, na něž se vztahují kvóty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1426
Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

1. Stávající režim kvót EU na cukr by měl 
být prodloužen do konce hospodářského 
roku 2019–2020 s tím, že cukr mimo kvóty 
bude automaticky překvalifikován na 
cukr, na něž se vztahují kvóty

Or. en

Pozměňovací návrh 1427
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny se řídí mezioborovými 
dohodami uzavřenými mezi pěstiteli
těchto surovin v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1428
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii, nebo jejich jménem 
organizacemi, k nimž přísluší, a 
cukrovarnickými podniky v Unii, nebo 
jejich jménem organizacemi, k nimž 
přísluší. 

Až do konce hospodářského roku 
2019/2020 dne 30. září 2020 jsou tyto 
dohody v souladu s ustanoveními odstavce 
2a přílohy IIId a oddílu Ia bodu 11 
přílohy II.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1429
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii, nebo organizacemi, 
jejichž členy pěstitelé jsou a které smlouvy 
uzavírají jménem pěstitelů, a 
cukrovarnickými podniky v Unii, nebo 
organizacemi, jejichž členy podniky jsou a 
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které smlouvy uzavírají jejich jménem.

Až do konce hospodářského roku 
2019/2020 dne 30. září 2020 jsou tyto 
dohody v souladu s ustanoveními přílohy 
IIId odst. 2a [C1] a přílohy II, části Ia 
bodu 11 [C2] 

Or. en

Odůvodnění

První pododstavec by měl být použitelný před rokem 2020 i po něm, aby byly zajištěny 
podmínky nákupu cukrové řepy a cukrové třtiny, včetně  smluv o dodání podepsaných před 
zasetím a měl by zůstat pro odvětví cukru povinný. Druhý pododstavec by však neměl být 
použitelný po skončení hospodářského roku 2019/2020 pro cukr dne 30. září 2020, protože 
přílohy obsahují některé podmínky vztahující se k jednotné společné organizaci trhu pro cukr 
EU, včetně systému kvót.

Pozměňovací návrh 1430
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii, nebo organizacemi, 
jejichž členy pěstitelé jsou a které jednají 
jménem pěstitelů, a cukrovarnickými 
podniky v Unii, nebo organizacemi, 
jejichž členy podniky jsou a které jednají 
jejich jménem. Až do konce 
hospodářského roku pro cukr 2019/2020 
dne 30. září 2020 jsou tyto dohody v 
souladu s ustanoveními přílohy IIId a 
přílohy II, části Ia bodu 11. 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 1431
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím, se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii a cukrovarnickými 
podniky v Unii.

1. Podmínky nákupu cukrové řepy a 
cukrové třtiny, včetně smluv o dodání 
podepsaných před zasetím se řídí 
písemnými mezioborovými dohodami 
uzavřenými mezi pěstiteli cukrové řepy a 
cukrové třtiny v Unii, nebo organizacemi, 
k nimž pěstitelé přísluší které smlouvy 
uzavírají jejich jménem, a 
cukrovarnickými podniky v Unii a jsou v 
souladu s ustanoveními přílohy IIId odst. 
2a a přílohy II oddílu Ia bodu 11.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1432
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Mezioborové dohody a smlouvy 
o dodání musí být v souladu s odstavcem 3 
a s podmínkami nákupu stanovenými 
Komisí, a zejména s podmínkami koupě, 
dodání, převzetí a platby za cukrovou 
řepu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula
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Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S ohledem na zvláštnosti odvětví cukru 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 týkajících se podmínek smluv 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1434
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S ohledem na zvláštnosti odvětví cukru 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 týkajících se podmínek smluv 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1435
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S ohledem na zvláštnosti odvětví cukru 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 týkajících se podmínek smluv 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve smlouvách o dodání je třeba 
rozlišovat, zda množství cukru, která se 
mají z cukrové řepy vyrobit, budou 
představovat:
a) cukr podléhající kvótám, nebo 
b) cukr nepodléhající kvótám.

Or. es

Pozměňovací návrh 1437
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve smlouvách o dodání je třeba 
rozlišovat, zda množství cukru, která se 
mají z cukrové řepy vyrobit, budou 
představovat:
a) cukr podléhající kvótám, nebo
b) cukr nepodléhající kvótám.

Or. en

Pozměňovací návrh 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Každý cukrovarnický podnik poskytuje 
členskému státu, v němž cukr vyrábí, 
údaje o:
a) množstvích cukrové řepy podle odst. 2a 
písm. a), na která před zasetím uzavřel 
smlouvy o dodání, a o cukernatosti, z níž 
tyto smlouvy vycházejí;
b) odpovídající předpokládané výtěžnosti.
Členské státy mohou požadovat další 
údaje.

Or. es

Pozměňovací návrh 1439
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Každý cukrovarnický podnik poskytuje 
členskému státu, v němž cukr vyrábí, 
údaje o:
a) množstvích cukrové řepy podle odst. 3 
písm. a), na která před zasetím uzavřel 
smlouvy o dodání, a o cukernatosti, z níž 
tyto smlouvy vycházejí;
b) odpovídající předpokládané výtěžnosti.
Členské státy mohou požadovat další 
údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Článek 101 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Cukrovarnické podniky, které před 
zasetím nepodepsaly smlouvy o dodání 
množství cukrové řepy, které odpovídá 
cukru, na který mají kvótu, upravenou 
případně koeficientem pro preventivní 
stažení stanoveným podle čl. 101d odst. 2 
prvního pododstavce, za minimální cenu 
cukrové řepy podléhající kvótám, jsou 
povinny zaplatit za veškerou cukrovou 
řepu, kterou zpracovávají na cukr, 
alespoň minimální cenu cukrové řepy 
podléhající kvótám.

Or. es

Pozměňovací návrh 1441
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Článek 101 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Cukrovarnické podniky, které před 
zasetím nepodepsaly smlouvy o dodání na 
množství cukrové řepy, které odpovídá 
jejich cukru podléhajícímu kvótám, za 
minimální cenu cukrové řepy podléhající 
kvótám, jsou povinny zaplatit za veškerou 
cukrovou řepu, kterou zpracovávají na 
cukr, alespoň minimální cenu cukrové 
řepy podléhající kvótám.

Or. en

Pozměňovací návrh 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Článek 101 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. S výhradou schválení příslušným 
členským státem se mohou mezioborové 
dohody odchýlit od odstavců 2a, 2b a 2c.

Or. es

Pozměňovací návrh 1443
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Článek 101 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101f
2d. S výhradou schválení příslušným 
členským státem se mohou mezioborové 
dohody od odstavců 3 a 4 odchýlit.

Or. en

Pozměňovací návrh 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Neexistují-li žádné mezioborové 
dohody, přijme příslušný členský stát 
opatření nezbytná pro ochranu zájmů 
dotčených osob, která budou v souladu 
s tímto nařízením.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1445
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Článek 101 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Neexistují-li žádné mezioborové 
dohody, přijme příslušný členský stát 
opatření nezbytná pro ochranu zájmů 
dotčených osob, která budou v souladu s 
tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101a
Oznamování cen na trhu s cukrem

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2 zřídit 
informační systém pro ceny na trhu 
s cukrem, včetně systému pro 
zveřejňování úrovní cen pro trhy 
s cukrem.
Systém je založen na informacích, které 
poskytují podniky vyrábějící bílý cukr 
nebo jiné hospodářské subjekty na trhu s 
cukrem. Tyto informace se považují za 
důvěrné.
Komise zajistí, aby nebylo možné na 
základě takto zveřejněných informací 
určit ceny jednotlivých podniků nebo 
hospodářských subjektů.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101b
Výrobní náhrada

1. Pro produkty v odvětví cukru uvedené v 
části III písm. b) až e) přílohy I může být 
až do konce hospodářského roku 
2019/2020 poskytována výrobní náhrada, 
pokud přebytkový cukr nebo dovezený 
cukr, přebytková isoglukóza nebo 
přebytkový inulinový sirup nejsou 
dostupné za cenu odpovídající cenám na 
světovém trhu k výrobě výrobků 
uvedených v čl. 101m odst. 2 písm. b) a c).
2. Výrobní náhrady uvedené v odstavci 1 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.
3. Aby se zohlednily charakteristiky trhu s 
cukrem nepodléhajícím kvótám v Unii, 
může Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem podle článku 160 
stanovit podmínky udělování výrobních 
náhrad uvedených v tomto oddíle.

Or. es

Pozměňovací návrh 1448
Albert Deß

Návrh nařízení
Článek 101 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101d
Stažení cukru z trhu

1. S ohledem na nezbytnost řešit 
nadprodukci stanovenou na základě 
prozatímní bilance zásobování a s 
ohledem na povinnosti Unie vyplývající z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že v daném 
hospodářském roce bude staženo množství 
cukru, isoglukózy nebo inulinového 
sirupu podléhající kvótám a překračující 
hranici vypočtenou podle odst. 2 tohoto 
článku.
V tom případě se pro příslušný 
hospodářský rok sníží o stejný podíl dovoz 
z libovolných zdrojů bílého a surového 
cukru.
2. Hranice pro stažení uvedená v odstavci 
1 se vypočte pro každý podnik, který 
obdržel kvótu, vynásobením kvóty 
koeficientem, který může Komise stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2, a to 
nejpozději dne 28. února pro předchozí 
hospodářský rok a na základě 
očekávaného vývoje na trzích.
Na základě aktualizovaného vývoje trhu 
může Komise do 31. října daného 
hospodářského roku prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout o úpravě 
pevného koeficientu, nebo v případě, že 
podle prvního pododstavce nebyl pevný 
koeficient stanoven, o jeho stanovení.
3. Každý podnik s přidělenou kvótou nebo 
dovozní licencí skladuje na vlastní 
náklady až do začátku následujícího 
hospodářského roku cukr vyrobený 
v rámci kvóty nad hranici vypočtenou 
podle odstavce 2. Množství cukru, 
isoglukózy nebo inulinového sirupu 
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stažená během určitého hospodářského 
roku z trhu se považují za první množství 
vyrobená v rámci kvóty pro následující 
hospodářský rok.
Odchylně od prvního pododstavce může 
Komise s ohledem na předpokládaný vývoj 
na trhu s cukrem prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že pro 
běžný nebo následující hospodářský rok se 
veškerý stažený cukr, veškerá stažená 
isoglukóza nebo inulinový sirup stažený 
z trhu nebo jejich část považuje za:
a) přebytkový cukr, isoglukózu nebo 
inulinový sirup, které se mohou stát 
průmyslovým cukrem, isoglukózou nebo 
inulinovým sirupem, nebo
b) dočasnou výrobu v rámci kvóty, z níž 
část může být vyhrazena na vývoz v 
souladu se závazky Unie plynoucími z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
4. Není-li zásobování Unie cukrem 
dostatečné, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že určité 
množství staženého cukru, isoglukózy 
nebo inulinového sirupu stažené z trhu 
může být prodáno na trhu Unie před 
koncem období stažení.
5. V případě, že se cukr stažený z trhu 
považuje za první množství cukru 
vyrobeného v následujícím hospodářském 
roce, vyplatí se pěstitelům cukrové řepy 
minimální cena stanovený pro daný 
hospodářský rok.
Pokud se cukr stažený z trhu stane 
průmyslovým cukrem nebo je vyvezen 
v souladu s odst. 3 písm. a) a b) tohoto 
článku, požadavky článku 101 (x) týkající 
se minimální ceny se neuplatní.
V případě, že je cukr stažený z trhu 
prodán podle odstavce 4 na trhu Unie 
před koncem období stažení, vyplatí se 
pěstitelům cukrové řepy minimální cena 
běžného hospodářského roku.
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6. prováděcí akty podle tohoto článku se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1449
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Článek 101 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101d
Stažení cukru z trhu

1. S ohledem na nezbytnost řešit 
nadprodukci stanovenou na základě 
prozatímní bilance zásobování a s 
ohledem na povinnosti Unie vyplývající z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že v daném 
hospodářském roce bude staženo množství 
cukru, isoglukózy nebo inulinového 
sirupu podléhající kvótám a překračující 
hranici vypočtenou podle odst. 2 tohoto 
článku. V tom případě se pro příslušný 
hospodářský rok sníží o stejný podíl dovoz 
z libovolných zdrojů bílého a surového 
cukru.
2. Hranice pro stažení uvedená v odstavci 
1 se vypočte pro každý podnik, který 
obdržel kvótu, vynásobením kvóty 
koeficientem, který může Komise stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2, a to 
nejpozději dne 28. února pro předchozí 
hospodářský rok a na základě 
očekávaného vývoje na trzích. Na základě 
aktualizovaného vývoje trhu může Komise 
do 31. října daného hospodářského roku 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnout o úpravě pevného koeficientu, 
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nebo v případě, že podle prvního 
pododstavce nebyl pevný koeficient 
stanoven, o jeho stanovení.
3. Každý podnik s přidělenou kvótou nebo 
dovozní licencí skladuje na vlastní 
náklady až do začátku následujícího 
hospodářského roku cukr vyrobený 
v rámci kvóty nad hranici vypočtenou 
podle odstavce 2. Množství cukru, 
isoglukózy nebo inulinového sirupu 
stažená během určitého hospodářského 
roku z trhu se považují za první množství 
vyrobená v rámci kvóty pro následující 
hospodářský rok. Odchylně od prvního 
pododstavce může Komise s ohledem na 
předpokládaný vývoj na trhu s cukrem 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnout, že pro běžný nebo následující 
hospodářský rok se veškerý stažený cukr, 
veškerá stažená isoglukóza nebo inulinový 
sirup stažený z trhu nebo jejich část 
považuje za:
a) přebytkový cukr, isoglukózu nebo 
inulinový sirup, které se mohou stát 
průmyslovým cukrem, isoglukózou nebo 
inulinovým sirupem,  nebo
b) dočasnou výrobu v rámci kvóty, z níž 
část může být vyhrazena na vývoz v 
souladu se závazky Unie plynoucími z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
4. Není-li zásobování Unie cukrem 
dostatečné, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že určité 
množství staženého cukru, isoglukózy 
nebo inulinového sirupu stažené z trhu 
může být prodáno na trhu Unie před 
koncem období stažení.
5. V případě, že se cukr stažený z trhu 
považuje za první množství cukru 
vyrobeného v následujícím hospodářském 
roce, vyplatí se pěstitelům cukrové řepy 
minimální cena stanovený pro daný 
hospodářský rok.
Pokud se cukr stažený z trhu stane 
průmyslovým cukrem nebo je vyvezen 
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v souladu s odst. 3 písm. a) a b) tohoto 
článku, požadavky článku 101g týkající se 
minimální ceny se neuplatní.
V případě, že je cukr stažený z trhu 
prodán podle odstavce 4 na trhu Unie 
před koncem období stažení, vyplatí se 
pěstitelům cukrové řepy minimální cena 
běžného hospodářského roku.
6. prováděcí akty podle tohoto článku se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1450
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Článek 101 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101
Stažení cukru z trhu

1. S ohledem na nezbytnost řešit 
nadprodukci a přebytek stanovené na 
základě prozatímní bilance zásobování a s 
ohledem na povinnosti Unie vyplývající z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že v daném 
hospodářském roce bude staženo množství 
cukru, isoglukózy nebo inulinového 
sirupu podléhající kvótám a překračující 
hranici vypočtenou podle odst. 2 tohoto 
článku.
V tom případě se pro příslušný 
hospodářský rok sníží o stejný podíl dovoz 
z libovolných zdrojů bílého a surového 
cukru.
2. Hranice pro stažení uvedená v odstavci 
1 se vypočte pro každý podnik, který 
obdržel kvótu, vynásobením kvóty 
koeficientem, který může Komise stanovit 
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prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2, a to 
nejpozději dne 28. února pro předchozí 
hospodářský rok a na základě 
očekávaného vývoje na trzích.
Na základě aktualizovaného vývoje trhu 
může Komise do 31. října dotčeného 
hospodářského roku rozhodnout 
prostřednictvím prováděcích aktů 
o úpravě, nebo pokud nebylo přijato 
rozhodnutí podle prvního pododstavce 
tohoto odstavce, o stanovení pevného 
koeficientu.
3. Každý podnik s přidělenou kvótou 
skladuje na vlastní náklady až do začátku 
následujícího hospodářského roku cukr 
vyrobený v rámci kvóty nad hranici 
vypočtenou podle odstavce 2. Množství 
cukru, isoglukózy nebo inulinového 
sirupu stažená během určitého 
hospodářského roku z trhu se považují za 
první množství vyrobená v rámci kvóty pro 
následující hospodářský rok.
Odchylně od prvního pododstavce může 
Komise s ohledem na předpokládaný vývoj 
na trhu s cukrem prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že pro 
běžný nebo následující hospodářský rok se 
veškerý stažený cukr, veškerá stažená 
isoglukóza nebo inulinový cukr stažený 
z trhu nebo jejich část považuje za:
a) přebytkový cukr, isoglukózu nebo 
inulinový sirup, které se mohou stát 
průmyslovým cukrem, isoglukózou nebo 
inulinovým sirupem, nebo
b) dočasnou výrobu v rámci kvóty, z níž 
část může být vyhrazena na vývoz v 
souladu se závazky Unie plynoucími z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
4. Není-li zásobování EU cukrem 
odpovídající, může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
rozhodnout, že určité množství cukru, 
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isoglukózy nebo inulinového sirupu 
stažených z trhu může být prodáno na 
trhu EU před koncem období stažení.
5. V případě, že se stažený cukr považuje 
za první množství cukru vyrobeného 
v následujícím roce, vyplatí se pěstitelům 
cukrové řepy minimální cena stanovená 
pro daný hospodářský rok..
Pokud se stažený cukr stane průmyslovým 
cukrem nebo je vyvezen v souladu s odst. 
3 písm. a) a b) tohoto článku, požadavky 
článku 101g týkající se minimální ceny se 
neuplatní.
V případě, že je stažený cukr podle 
odstavce 4 prodán na trhu Unie před 
koncem období stažení, vyplatí se 
pěstitelům cukrové řepy minimální cena 
stanovená pro daný hospodářský rok.
6. prováděcí akty podle tohoto článku se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1451
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Článek 101 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101d
Stažení cukru z trhu

1. S ohledem na nezbytnost řešit 
nadprodukci stanovenou na základě 
prozatímní bilance zásobování a s 
ohledem na povinnosti Unie vyplývající z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že v daném 
hospodářském roce bude staženo množství 
cukru, isoglukózy nebo inulinového cukru 
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podléhající kvótám a překračující hranici 
vypočtenou podle odst. 2 tohoto článku.
V tom případě se pro příslušný 
hospodářský rok sníží o stejný podíl dovoz 
z libovolných zdrojů bílého a surového 
cukru.
2. Hranice pro stažení uvedená v odstavci 
1 se vypočte pro každý podnik, který 
obdržel kvótu, vynásobením kvóty 
koeficientem, který může Komise stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2, a to 
nejpozději dne 28. února pro předchozí 
hospodářský rok a na základě 
očekávaného vývoje na trzích.
Na základě aktualizovaného vývoje trhu 
může Komise do 31. října daného 
hospodářského roku prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout o úpravě 
pevného koeficientu, nebo v případě, že 
podle prvního pododstavce nebyl pevný 
koeficient stanoven, o jeho stanovení.
3. Každý podnik s přidělenou kvótou nebo 
dovozní licencí skladuje na vlastní 
náklady až do začátku následujícího 
hospodářského roku cukr vyrobený 
v rámci kvóty nad hranici vypočtenou 
podle odstavce 2. Množství cukru, 
isoglukózy nebo inulinového sirupu 
stažená během určitého hospodářského 
roku z trhu se považují za první množství 
vyrobená v rámci kvóty pro následující 
hospodářský rok.
Odchylně od prvního pododstavce může 
Komise s ohledem na předpokládaný vývoj 
na trhu s cukrem prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že pro 
běžný nebo následující hospodářský rok se 
veškerý stažený cukr, veškerá stažená 
isoglukóza nebo inulinový cukr stažený 
z trhu nebo jejich část považuje za:
a) přebytkový cukr, isoglukózu nebo 
inulinový sirup, které se mohou stát 
průmyslovým cukrem, isoglukózou nebo 
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inulinovým sirupem, nebo
b) dočasnou výrobu v rámci kvóty, z níž 
část může být vyhrazena na vývoz v 
souladu se závazky Unie plynoucími z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
4. Není-li zásobování Unie cukrem 
dostatečné, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že určité 
množství staženého cukru, isoglukózy 
nebo inulinového sirupu stažené z trhu 
může být prodáno na trhu Unie před 
koncem období stažení.
5. V případě, že se cukr stažený z trhu 
považuje za první množství cukru 
vyrobeného v následujícím hospodářském 
roce, vyplatí se pěstitelům cukrové řepy 
minimální cena stanovený pro daný 
hospodářský rok.
Pokud se cukr stažený z trhu stane 
průmyslovým cukrem nebo je vyvezen 
v souladu s odst. 3 písm. a) a b) tohoto 
článku, požadavky článku 101 g týkající 
se minimální ceny se neuplatní.
V případě, že je cukr stažený z trhu 
prodán podle odstavce 4 na trhu Unie 
před koncem období stažení, vyplatí se 
pěstitelům cukrové řepy minimální cena 
běžného hospodářského roku.
6. prováděcí akty podle tohoto článku se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2. 

Or. en

Odůvodnění

Článek 45 dokumentu COM(2010)799. První odstavec byl změněn, protože na strukturální 
rovnováhu na trhu by se mělo nahlížet ve vztahu k objemům (nikoli cenám), stanoveným na 
základě analýzy kvantitativních údajů. Je rovněž vhodnější hovořit o přebytku nebo 
nedostatku, spíše než o nadprodukci či nedostatečné produkci. Konečně „nebo dovozní 
licenci“ a z libovolných zdrojů“ má za cíl zajistit, aby všichni aktéři provedli úpravy k 
zajištění rovnováhy na trhu – v současnosti se stažení z trhu vztahuje pouze na producenty 
řepného cukru.
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Pozměňovací návrh 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101d
Stažení cukru z trhu

2. Hranice pro stažení uvedená v odstavci 
1 se vypočte pro každý podnik, který 
obdržel kvótu, vynásobením kvóty 
koeficientem platným pro celou Unii, 
který může Komise stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2, a to 
nejpozději dne 28. února pro předchozí 
hospodářský rok a na základě 
očekávaného vývoje na trzích.
Na základě aktualizovaného vývoje trhu 
může Komise do 31. října dotčeného 
hospodářského roku prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout o úpravě 
nebo v případě, že podle prvního 
pododstavce nebyl stanoven pevný 
koeficient, o stanovení pevného 
koeficientu.
V tom případě se pro příslušný 
hospodářský rok sníží o stejný procentní 
podíl i tradiční potřeba zásobování 
dovezeným surovým cukrem určeným k 
rafinaci.
3. Každý podnik s přidělenou kvótou 
skladuje na vlastní náklady až do začátku 
následujícího hospodářského roku cukr 
vyrobený v rámci kvóty nad hranici 
vypočtenou podle odstavce 2. Množství 
cukru, isoglukózy nebo inulinového 
sirupu stažená během určitého 
hospodářského roku z trhu se považují za 
první množství vyrobená v rámci kvóty pro 
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následující hospodářský rok.
Odchylně od prvního pododstavce může 
Komise s ohledem na předpokládaný vývoj 
na trhu s cukrem prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že pro 
běžný nebo následující hospodářský rok se 
veškerý stažený cukr, veškerá stažená 
isoglukóza nebo inulinový cukr stažený 
z trhu nebo jejich část považuje za:
a) přebytkový cukr, isoglukózu nebo 
inulinový sirup, které se mohou stát 
průmyslovým cukrem, isoglukózou nebo 
inulinovým sirupem,  nebo
b) dočasnou výrobu v rámci kvóty, z níž 
část může být vyhrazena na vývoz v 
souladu se závazky Unie plynoucími z 
dohod uzavřených podle článku 218 
Smlouvy.
4. Není-li zásobování Unie cukrem 
dostatečné, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, že určité 
množství staženého cukru, isoglukózy 
nebo inulinového sirupu stažené z trhu 
může být prodáno na trhu Unie před 
koncem období stažení.
5. V případě, že se cukr stažený z trhu 
považuje za první množství cukru 
vyrobeného v následujícím hospodářském 
roce, vyplatí se pěstitelům cukrové řepy 
minimální cena stanovený pro daný 
hospodářský rok.
Pokud se cukr stažený z trhu stane 
průmyslovým cukrem nebo je vyvezen 
v souladu s odst. 3 písm. a) a b) tohoto 
článku, požadavky článku 101g týkající se 
minimální ceny se neuplatní.
V případě, že je cukr stažený z trhu 
prodán podle odstavce 4 na trhu Unie 
před koncem období stažení, vyplatí se
pěstitelům cukrové řepy minimální cena 
běžného hospodářského roku.
5a. Cukr skladovaný podle ustanovení 
tohoto článku není způsobilý pro podporu 
soukromého skladování poskytovanou 
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podle článku 17.
6. Prováděcí akty stanovené v tomto 
článku se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. es

Pozměňovací návrh 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101e
Přenesené pravomoci

Aby se zohlednily zvláštnosti odvětví 
cukru a zajistilo, že se řádným způsobem 
vezmou v úvahu zájmy všech stran, může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160 
přijmout pravidla týkající se:
a) smluv o dodání a podmínek nákupu 
uvedených v čl. 101 odst. 1;
b) kritérií, jež musí cukrovarnické 
podniky uplatňovat při přidělování 
množství cukrové řepy, na která mají být 
před zasetím podepsány smlouvy o dodání 
podle čl. 101 odst. 2b, prodejcům cukrové 
řepy.

Or. es

Pozměňovací návrh 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101f
Kvóty v odvětví cukru

1. Režim kvót se uplatňuje u cukru, 
isoglukózy a inulinu.
2. Jestliže v případě režimů kvót 
uvedených v odst. 1 tohoto článku 
překročí producent příslušnou kvótu a 
jestliže v případě cukru nevyužije 
přebytková množství způsoby stanovenými 
v článku 101l, platí se z takového množství 
dávka z přebytku podle podmínek 
uvedených v článcích 101l a101o.

Or. es

Pozměňovací návrh 1455
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 101 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101f
Kvóty v odvětví cukru

Režim kvót se uplatňuje u cukru, 
isoglukózy a inulinu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101g
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Minimální cena cukrové řepy
1. Minimální cena cukrové řepy 
podléhající kvótám činí 26,29 EUR za 
tunu do konce hospodářského roku 
2019/2020.
2. Minimální cena uvedená v odstavci 1 se 
vztahuje na cukrovou řepu standardní 
jakosti vymezené v části B přílohy III.
3. Cukrovarnické podniky nakupující 
cukrovou řepu podléhající kvótám 
vhodnou ke zpracování na cukr a určenou 
ke zpracování na cukr podléhající kvótám 
jsou povinny zaplatit alespoň minimální 
cenu, která se podle zjištěných odchylek 
od standardní jakosti zvýší nebo sníží.
S cílem upravit cenu v případě, že se 
skutečná jakost cukrové řepy liší od 
standardní jakosti, se zvýšení a snížení 
uvedená v prvním pododstavci použijí 
v souladu s pravidly stanovenými Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijatými podle čl. 101o odst. 5.
4. U množství cukrové řepy odpovídajících 
množstvím průmyslového cukru nebo 
přebytkového cukru, na něž se vztahuje 
dávka z přebytku podle článku 101o, 
upraví dotyčný cukrovarnický podnik 
pořizovací cenu tak, aby se přinejmenším 
rovnala minimální ceně cukrové řepy 
podléhající kvótám.

Or. es

Pozměňovací návrh 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 101 – odst. 1 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101h
Přidělování kvót
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1. Stávající kvóty pro výrobu cukru, 
isoglukózy a inulinového sirupu na 
vnitrostátní či regionální úrovni jsou 
stanoveny v příloze IIIb. Pokud systém 
kvót nekončí v roce 2015, jak bylo 
plánováno, bude revidovaná verze 
současného systému kvót prodloužena až 
do konce hospodářského roku 2019–2020. 
Revidovaný systém by měl umožnit všem 
členským státům, které o to projeví zájem, 
využít kvót na cukr. Podpora Unie by 
měla být zaměřena na rozšíření odvětví 
cukru v EU a měla by být poskytována 
pomoc na krytí počátečních nákladů na 
zpracování cukru v členských státech.
2. Členské státy přidělí kvótu každému 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup usazenému na území 
členského státu a schválenému podle 
článku 101i.
3. V případě, že se kvóta přiděluje 
cukrovarnickému podniku, který má více 
než jednu výrobní jednotku, přijmou 
členské státy opatření, která považují za 
nezbytná pro ochranu zájmů pěstitelů 
cukrové řepy a cukrové třtiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1458
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Článek 101 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101h
Přidělování kvót

1. Kvóty pro výrobu cukru, isoglukózy a 
inulinového sirupu na vnitrostátní a 
regionální úrovni jsou stanoveny v příloze 
IIIb. 
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2. Členské státy přidělí kvótu každému 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup usazenému na území 
členského státu a schválenému podle 
článku 101i.
Pro každý podnik se přidělená kvóta 
rovná kvótě podle přílohy IIIb, která byla 
podniku počínaje hospodářským rokem 
2011/08 přidělena.
3. V případě, že se kvóta přiděluje 
cukrovarnickému podniku, který má více 
než jednu výrobní jednotku, přijmou 
členské státy opatření, která považují za 
nezbytná pro ochranu zájmů pěstitelů 
cukrové řepy a cukrové třtiny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1459
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 101 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101h
Přidělování kvót

1. Kvóty pro výrobu cukru, isoglukózy a 
inulinového sirupu na vnitrostátní a 
regionální úrovni jsou stanoveny v příloze 
IIIb. 
2. Členské státy přidělí kvótu každému 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup usazenému na území 
členského státu a schválenému podle 
článku 101i. Pro každý podnik se 
přidělená kvóta rovná kvótě podle přílohy 
IIIb (nové) nařízení (ES) č. 513/2010, 
která byla podniku přidělena pro 
hospodářský rok 2010/2011.
3. V případě, že se kvóta přiděluje 
cukrovarnickému podniku, který má více 
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než jednu výrobní jednotku, přijmou 
členské státy opatření, která považují za 
nezbytná pro ochranu zájmů pěstitelů 
cukrové řepy a cukrové třtiny.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v důsledku článku 56 nařízení  Rady (ES) č. 1234/2007. Jde o technický 
pozměňovací návrh, neboť nařízení (ES) č. 513/2010 (z něhož nová  příloha IIIb vychází) je 
nejnovějším nařízením stanovícím přidělení kvót na cukr.

Pozměňovací návrh 1460
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 101 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101h
Přidělování kvót

1. Kvóty pro výrobu cukru, isoglukózy a 
inulinového sirupu na vnitrostátní a 
regionální úrovni jsou stanoveny v příloze 
XX. 
2. Členské státy přidělí kvótu každému 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukosu 
nebo inulinový sirup usazenému na jeho 
území a schválenému podle článku XX.
Pro každý podnik se přidělená kvóta 
rovná kvótě podle nařízení (ES) 
č. 318/2006, která byla podniku přidělena 
pro hospodářský rok 2005/2006.
3. V případě, že se kvóta přiděluje 
cukrovarnickému podniku, který má více 
než jednu výrobní jednotku, přijmou 
členské státy opatření, která považují za 
nezbytná pro ochranu zájmů pěstitelů 
cukrové řepy a cukrové třtiny.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101h
Přidělování kvót

1. Kvóty pro výrobu cukru, isoglukózy a 
inulinového sirupu na vnitrostátní či 
regionální úrovni jsou stanoveny v příloze 
IIIb.
2. Členské státy přidělí kvótu každému 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup usazenému na území 
členského státu a schválenému podle 
článku 101i.
Pro každý podnik se přidělená kvóta 
rovná kvótě přidělené podniku pro 
hospodářský rok 2010/2011 podle nařízení 
(ES) č. 318/2010.
3. V případě, že se kvóta přiděluje 
cukrovarnickému podniku, který má více 
než jednu výrobní jednotku, přijmou 
členské státy opatření, která považují za 
nezbytná pro ochranu zájmů pěstitelů 
cukrové řepy a cukrové třtiny.

Or. es

Pozměňovací návrh 1462
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Článek 101 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101h
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Přidělování kvót
1. Kvóty pro výrobu cukru, isoglukózy a 
inulinového sirupu na vnitrostátní či 
regionální úrovni jsou stanoveny v příloze 
IIIb.
2. Členské státy přidělí kvótu každému 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup usazenému na území 
členského státu a schválenému podle 
článku 101i.
Pro každý podnik se přidělená kvóta 
rovná kvótě podle přílohy IIIb, která byla 
podniku přidělena od hospodářského roku 
2010/2011.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1463
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 101 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101i
Schválené podniky

1. Na žádost udělí členské státy schválení 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukosu 
nebo inulinový sirup nebo podniku 
zpracovávajícímu tyto produkty na 
produkt uvedený v článku XX za 
předpokladu, že podnik
a) podnik prokáže odbornou způsobilost k 
výrobě;
b) je ochoten poskytovat jakékoli 
požadované údaje a podrobit se kontrolám 
v souvislosti s tímto nařízením;
c) nevztahuje se na něj pozastavení nebo 
odnětí schválení.
2. Schválené podniky poskytují členskému 
státu, na jehož území se koná sklizeň 
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cukrové řepy či cukrové třtiny nebo na 
jehož území probíhá rafinace, následující 
údaje:
a) množství cukrové řepy nebo cukrové 
třtiny, na která byla uzavřena smlouva o 
dodání, a o odpovídajících 
předpokládaných výnosech cukrové řepy 
či cukrové třtiny a cukru na hektar;
b) o předpokládaných a skutečných 
dodávkách cukrové řepy, cukrové třtiny 
a surového cukru a o výrobě cukru 
a o zásobách cukru;
c) o množstvích prodaného bílého cukru a 
odpovídajících cenách a podmínkách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101i
Schválené podniky

1. Na žádost udělí členské státy schválení 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup nebo podniku 
zpracovávajícímu tyto produkty na 
některý z produktů uvedených v čl. 101m 
odst. 2 za předpokladu, že:
a) podnik prokáže odbornou způsobilost k 
výrobě;
b) je ochoten poskytovat nezbytné údaje a 
podrobit se kontrolám v souvislosti s tímto 
nařízením;
c) nevztahuje se na něj pozastavení nebo 
odnětí schválení.
2. Schválené podniky poskytují členskému 
státu, na jehož území se koná sklizeň 
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cukrové řepy či cukrové třtiny nebo na 
jehož území probíhá rafinace, následující 
údaje:
a) množství cukrové řepy nebo cukrové 
třtiny, na která byla uzavřena smlouva o 
dodání, a o odpovídajících 
předpokládaných výnosech cukrové řepy 
či cukrové třtiny a cukru na hektar;
b) údaje o předpokládaných a skutečných 
dodávkách cukrové řepy, cukrové třtiny a 
surového cukru, o výrobě cukru a o 
zásobách cukru;
c) množství prodaného bílého cukru a 
odpovídající ceny a podmínky.

Or. es

Pozměňovací návrh 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101j
Úprava vnitrostátních kvót

Komise může prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci přijatých 
v souladu s článkem 160 upravit kvóty 
uvedené v příloze IIIb v návaznosti na 
rozhodnutí členských států přijatá podle 
článku 101k.

Or. es

Pozměňovací návrh 1466
Albert Deß

Návrh nařízení
Článek 101 k (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101k
Přerozdělování vnitrostátních kvót

Členský stát může snížit nebo snížit a 
přerozdělit kvótu na cukr nebo isoglukosu 
nebo inulinový sirup, která byla přidělena 
podniku usazenému na jeho území
a) až o 10 %
Tato možnost se však vylučuje, pokud 
podnik plně vyprodukoval svou kvótu 
během předchozích hospodářských roků
nebo
b) v souladu s pravidly stanovenými v 
příloze (x)
Členské státy při tom uplatňují objektivní 
a nediskriminační kritéria.

Or. en

Pozměňovací návrh 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101k
Přerozdělování vnitrostátních kvót 

a snížení kvót
1. Členský stát může snížit kvótu na cukr 
nebo isoglukózu, která byla přidělena 
podniku usazenému na jeho území, až o 
10 %. Členské státy při tom uplatňují 
objektivní a nediskriminační kritéria.
2. Členské státy mohou převádět kvóty 
mezi podniky v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze IIIc a s ohledem na 
zájmy všech zúčastněných stran, zejména 
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pěstitelů cukrové řepy a cukrové třtiny.
3. Množství snížená na základě odstavců 1 
a 2 přidělí dotyčný členský stát jednomu 
nebo více podnikům usazeným na jeho 
území, a to bez ohledu na to, zda jsou 
držiteli kvóty či nikoli.

Or. es

Pozměňovací návrh 1468
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 101 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101k
Přerozdělování vnitrostátních kvót a 

snížení kvót
1. Členský stát může snížit kvótu na cukr 
nebo isoglukózu, která byla přidělena 
podniku usazenému na jeho území, až o 
10 %. Členské státy při tom uplatňují 
objektivní a nediskriminační kritéria.
2. Členské státy mohou převádět kvóty 
mezi podniky v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze XX a s ohledem na 
zájmy všech dotčených osob, zejména 
pěstitelů cukrové řepy a cukrové třtiny.
3. Množství snížená na základě odstavců 1 
a 2 přidělí dotyčný členský stát jednomu 
nebo více podnikům na svém území, a to 
bez ohledu na to, zda jsou držiteli kvóty či 
nikoli.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1469
Britta Reimers, George Lyon
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Návrh nařízení
Článek 101 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101l
Produkce nepodléhající kvótám

1. Cukr, isoglukóza nebo inulinový sirup 
vyrobené během hospodářského roku nad 
kvótu podle článku 101h lze:
a) použít k výrobě některých produktů 
podle článku 101m;
b) převést v souladu s článkem 101n v 
rámci kvót pro další hospodářský rok do 
následujícího hospodářského roku;
c) použít pro zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů v souladu s 
[hlavou III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [původně (ES) č. 
247/2006]; nebo
d) vyvézt v rámci množstevního omezení 
stanoveného Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů při dodržení závazků 
vyplývajících z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy; nebo
e) automaticky uvolnit na vnitřní trh jako 
cukr podléhající kvótám s cílem 
přizpůsobit zásobování vývoji poptávky, 
jako součást dočasného mechanismu na 
řízení trhu popsaného v čl. 101 odst. 1b.

Or. en

Pozměňovací návrh 1470
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 101 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101l
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Překročení kvót
Cukr, isoglukóza nebo inulinový sirup 
vyrobené během hospodářského roku nad 
kvótu podle článku XX se mohou:
a) použít ke zpracování některých 
produktů podle článku XX;
b) převést v souladu s článkem XX v 
rámci kvót pro další hospodářský rok do 
následujícího hospodářského roku;
c) použít pro zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů v souladu s 
[hlavou III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [původně (ES) č. 
247/2006]; nebo
d) vyvézt v rámci množstevního omezení 
stanoveného Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů při dodržení závazků 
vyplývajících z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy; nebo
e) automaticky uvolnit na vnitřní trh jako 
cukr podléhající kvótám s cílem 
přizpůsobit zásobování vývoji poptávky, a 
to v množstvích a za podmínek 
stanovených Komisí prostřednictvím aktů 
přijatých v přenesené pravomoci podle 
čl. 101p odst. 6 a na základě prozatímní 
bilance zásobování.
Opatření uvedená v tomto článku se 
provádějí před zahájením preventivních 
opatření proti narušení trhů uvedených 
v čl. 154 odst. 1.
Na ostatní přebytky se vztahuje dávka z 
přebytku podle článku XX.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 l (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101l
Produkce nepodléhající kvótám

1. Cukr, isoglukóza nebo inulinový sirup 
vyrobené během hospodářského roku nad 
kvótu podle článku 101h lze:
a) použít k výrobě některých produktů 
podle článku 101m;
b) převést v souladu s článkem 101n v 
rámci kvót pro další hospodářský rok do 
následujícího hospodářského roku;
c) použít pro zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů v souladu s 
[hlavou III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [původně (ES) 
č. 247/2006];  nebo
d) vyvézt prostřednictvím prováděcích 
aktů a v rámci množstevního omezení 
stanoveného Komisí při dodržení závazků 
vyplývajících z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy; nebo
e) automaticky uvolnit na vnitřní trh jako 
cukr podléhající kvótám s cílem 
přizpůsobit zásobování vývoji poptávky, a 
to v množstvích a za podmínek 
stanovených Komisí prostřednictvím aktů 
přijatých v přenesené pravomoci podle 
čl. 101p odst. 6 a na základě prozatímní 
bilance zásobování.
Opatření uvedená v tomto článku se 
provádějí před zahájením preventivních 
opatření proti narušení trhů uvedených 
v čl. 154 odst. 1.
Na ostatní přebytková množství se 
vztahuje dávka z přebytku podle 
článku 101o.
2. Prováděcí akty podle tohoto článku jsou 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1472
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Článek 101 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101l
Produkce nepodléhající kvótám

1. Cukr, isoglukóza nebo inulinový sirup 
vyrobené během hospodářského roku nad 
kvótu podle článku 101h lze:
a) použít k výrobě některých produktů 
podle článku 101m;
b) převést v souladu s článkem 101n v 
rámci kvót pro další hospodářský rok do 
následujícího hospodářského roku;
c) použít pro zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů v souladu s 
[hlavou III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [původně (ES) 
č. 247/2006]; nebo
d) vyvézt v rámci množstevního omezení 
stanoveného Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů při dodržení závazků 
vyplývajících z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy; nebo
e) automaticky uvolnit na vnitřní trh na 
základě prozatímní bilance zásobování 
pro zachování strukturální rovnováhy na 
trhu, to v množstvích a za podmínek 
stanovených Komisí. 
Opatření uvedená v tomto článku se 
provádějí před zahájením preventivních 
opatření proti narušení trhů uvedených 
v čl. 154 odst. 1. Na ostatní přebytková 
množství se vztahuje dávka z přebytku 
podle článku 101o.
2. Prováděcí akty podle tohoto článku se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 1473
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Článek 101 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101l
Produkce nepodléhající kvótám

1. Cukr, isoglukosa nebo inulinový sirup 
vyrobené během hospodářského roku nad 
kvótu podle článku 101h se mohou
a) použít ke zpracování některých výrobků 
podle článku 101m;
b) převádět v souladu s článkem 101n  na 
výrobu v rámci kvót pro další hospodářský 
rok;
c) použít pro zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů v souladu s 
[hlavou III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [původně (ES) 
č. 247/2006]; nebo
d) vyvézt v rámci množstevního omezení 
stanoveného Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů při dodržení závazků 
vyplývajících z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy.
e) automaticky uvolnit na vnitřní trh na 
základě prozatímní bilance zásobování 
pro zachování strukturální rovnováhy na 
trhu, to v množstvích a za podmínek 
stanovených Komisí. 
Opatření uvedená v tomto článku se 
provádějí před zahájením preventivních 
opatření proti narušení trhů uvedených 
v čl. 154 odst. 1.
Na ostatní množství se vztahuje poplatek z 
přebytku podle článku 101o.
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2. Prováděcí akty podle tohoto článku se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh formalizuje stávající situaci a poskytuje možnost uvolnit jistá 
množství cukru mimo kvóty na trh EU. Byl předložen pro zajištění právní jistoty a stability 
trhu. Zejména rozhodnutí o uvolnění (nikoli překvalifikování) cukru mimo kvóty by mělo být 
založeno na analýze kvantitativních údajů (a nikoli na „značných a opakujících se“ napětích, 
jakožto termínů, které by mohly podléhat různým interpretacím).

Pozměňovací návrh 1474
Albert Deß

Návrh nařízení
Článek 101 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101l
Produkce nepodléhající kvótám

1. Cukr, isoglukosa nebo inulinový sirup 
vyrobené během hospodářského roku nad 
kvótu podle čl. 101 písm. x) se mohou
a) použít ke zpracování některých výrobků 
podle čl. 101 písm. x);
b) převádět v souladu s čl. 101 písm. x) na 
výrobu v rámci kvót pro další hospodářský 
rok;
c) použít pro zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů v souladu s 
[hlavou III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [původně (ES) 
č. 247/2006]; nebo
d) vyvézt v rámci množstevního omezení 
stanoveného Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů při dodržení závazků 
vyplývajících z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy.
e) automaticky uvolnit na vnitřní trh na 
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základě prozatímní bilance zásobování 
pro zachování strukturální rovnováhy na 
trhu, to v množstvích a za podmínek 
stanovených Komisí. 
Opatření uvedená v tomto článku se 
provádějí před zahájením preventivních 
opatření proti narušení trhů uvedených 
v čl. 154 odst. 1.
Na ostatní množství se vztahuje poplatek z 
přebytku podle čl. 101 písm. x).
2. Prováděcí akty podle tohoto článku se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1475
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Článek 101 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101l
Produkce nepodléhající kvótám

1. Cukr, isoglukóza nebo inulinový sirup 
vyrobené během hospodářského roku nad 
kvótu podle článku 101h lze:
a) použít k výrobě některých produktů 
podle článku 101m;
b) převést v souladu s článkem 101n v 
rámci kvót pro další hospodářský rok do 
následujícího hospodářského roku;
c) použít pro zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů v souladu s 
[hlavou III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [původně (ES) 
č. 247/2006];  nebo
d) vyvézt v rámci množstevního omezení 
stanoveného Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů při dodržení závazků 
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vyplývajících z dohod uzavřených podle
článku 218 Smlouvy; nebo
e) automaticky uvolnit na vnitřní trh na 
základě prozatímní bilance zásobování 
pro zachování strukturální rovnováhy na 
trhu, to v množstvích a za podmínek 
stanovených Komisí. 
Opatření uvedená v tomto článku se 
provádějí před zahájením preventivních 
opatření proti narušení trhů uvedených 
v čl. 154 odst. 1.
Na ostatní přebytky se vztahuje dávka z 
přebytku podle článku 101o.
2. Prováděcí akty podle tohoto článku se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1476
Britta Reimers, George Lyon

Návrh nařízení
Článek 101 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101m
Dočasný mechanismus řízení trhů

Do ukončení systému kvót bude používán 
dočasný mechanismus řízení trhu na 
vyrovnání trhu spouštějící automaticky 
následující opatření:
pozastavení dovozních cel, jak se uvádí v 
článku 130b; a dále
– uvolnění mimo kvótu, jak se uvádí v čl. 
101l odst. 1 písm. e). Pokud je dostupné v 
objemu srovnatelném s přiděleným 
objemem prostřednictvím pozastavení 
dovozních cel a s nulovým poplatkem.
Tento dočasný mechanismus na řízení 
trhu bude automaticky spuštěn, jakmile 
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údaje Evropské komise pro dovoz 
surového cukru dosáhnou úrovně nižší 
než 3,5 milionů tun pro daný hospodářský 
rok. Tato posouzení začnou pro každý 
hospodářský rok nejpozději 30. října.
Evropská komise stanoví do 1. března 
2014 prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijatých v souladu s čl. 101 
odst. 1b, veškerá nezbytná opatření 
požadovaná při provádění tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Kvóty na produkci cukru omezují produkci EU na 13.3 milionu tun bílého cukru, zatímco 
spotřeba dosahuje přibližně 16,8 milionů tun. Pokud se neuskuteční podle plánu preferenční 
dovozy, musí být umožněno zvýšení dodávek cukru z jiných zdrojů, aby nebyl trh EU 
ponechán v deficitu. S cílem zamezit diskriminaci mezi všemi aktéry řetězce, musí mít tito 
aktéři (nikoli pouze dodavatel) srovnatelný rovný přístup k tomuto dočasnému mechanismu 
řízení trhu.

Pozměňovací návrh 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101m
Průmyslový cukr

1. Průmyslový cukr, průmyslová 
isoglukóza nebo průmyslový inulinový 
sirup jsou vyhrazeny pro výrobu jednoho z 
produktů uvedených v odstavci 2:
a) pokud jsou předmětem smlouvy o 
dodání uzavřené před koncem 
hospodářského roku mezi producentem a 
uživatelem, kterým bylo uděleno schválení 
podle článku 101i; a 
b) pokud byly uživateli dodány nejpozději 
do 30. listopadu následujícího 
hospodářského roku.
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2. Aby se zohlednil technický vývoj, může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijatého v souladu s článkem 
160 stanovit seznam produktů, pro jejichž 
výrobu se může použít průmyslový cukr, 
průmyslová isoglukóza nebo průmyslový 
inulinový sirup.
Tento seznam bude obsahovat zejména:
a) bioethanol, líh, rum, živé kvasinky a 
množství sirupů na polevy a sirupů 
určených ke zpracování na „Rinse 
appelstroop“;
b) některé průmyslové výrobky bez obsahu 
cukru, při jejichž zpracování se však 
používá cukr, isoglukosa nebo inulinový 
sirup;
c) některé výrobky chemického nebo 
farmaceutického průmyslu, které obsahují 
cukr, isoglukózu nebo inulinový sirup.

Or. es

Pozměňovací návrh 1478
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 101 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101m
Průmyslový cukr

1. Průmyslový cukr, průmyslová 
isoglukóza nebo průmyslový inulinový 
sirup jsou vyhrazeny pro výrobu jednoho z 
produktů uvedených v odstavci 2:
a) byl(a) předmětem smlouvy o dodání 
uzavřené před koncem hospodářského 
roku mezi výrobcem a uživatelem, kterým 
bylo uděleno schválení podle článku XX; 
a 
b) pokud byly uživateli dodány nejpozději 
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do 30. listopadu následujícího 
hospodářského roku.
2. Komise může sestavit seznam produktů, 
pro jejichž výrobu se používá průmyslový 
cukr, průmyslová isoglukosa nebo 
průmyslový inulinový sirup.
Tento seznam bude obsahovat zejména:
a) bioethanol, líh, rum, živé kvasinky a 
množství sirupů na polevy a sirupů 
určených ke zpracování na „Rinse 
appelstroop“;
b) některé průmyslové výrobky bez obsahu 
cukru, při jejichž zpracování se však 
používá cukr, isoglukosa nebo inulinový 
sirup;
c) některé výrobky chemického nebo 
farmaceutického průmyslu, které obsahují 
cukr, isoglukózu nebo inulinový sirup.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101n
Převod přebytkového cukru

1. Každý podnik se může rozhodnout, že 
celou produkci nad stanovenou kvótu na 
cukr, kvótu na isoglukózu nebo kvótu na 
inulinový sirup nebo část uvedené 
produkce převede do následujícího 
hospodářského roku, v němž bude 
považována za součást produkce v tomto 
hospodářském roce. Aniž je dotčen 
odstavec 3, je toto rozhodnutí 
nezrušitelné.
2. Podniky, které přijmou rozhodnutí 
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podle odstavce 1,
a) o tom uvědomí příslušný členský stát 
přede dnem jím stanoveným:
– mezi 1. únorem a 15. srpnem běžného 
hospodářského roku pro množství 
převáděné cukrové třtiny;
mezi 1. únorem a 15. srpnem běžného 
hospodářského roku pro další množství 
převáděného cukru nebo inulinového 
sirupu;
b) se zaváží skladovat převáděná množství 
na vlastní náklady do konce běžného 
hospodářského roku.
3. Je-li konečná produkce určitého 
podniku v daném hospodářském roce nižší 
než odhad učiněný v okamžiku, kdy bylo 
přijato rozhodnutí podle odstavce 1, může 
být převedené množství zpětně upraveno 
nejpozději do 31. října následujícího 
hospodářského roku.
4. Převedená množství se považují za 
první množství vyrobená v rámci kvóty pro 
následující hospodářský rok.
5. Cukr skladovaný podle tohoto článku 
v průběhu hospodářského roku nesmí být 
skladován za použití jiných opatření 
stanovených v článcích 16 nebo 101d.

Or. es

Pozměňovací návrh 1480
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 101 n (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101n
Převod přebytkového cukru

1. Každý podnik se může rozhodnout, že 
celou produkci nad stanovenou kvótu na 
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cukr,  isoglukosu nebo na inulinový sirup 
nebo její část převede do následujícího 
hospodářského roku, v němž bude 
považována za součást produkce tohoto 
roku. Aniž je dotčen odstavec 3, je toto 
rozhodnutí nezrušitelné.
2. Podniky, které přijmou rozhodnutí 
podle odstavce 1,
a) o tom uvědomí příslušný členský stát 
přede dnem jím stanoveným:
– mezi 1. únorem a 15. srpnem běžného 
hospodářského roku pro množství 
převáděné cukrové třtiny;
– mezi 1. únorem a 15. srpnem běžného 
hospodářského roku pro další množství 
převáděného cukru nebo inulinového 
sirupu;
b) se zaváží skladovat převáděná množství 
na vlastní náklady do konce běžného 
hospodářského roku.
3. Pokud by konečná produkce určitého 
podniku v daném hospodářském roce byla 
nižší než odhad učiněný v okamžiku, kdy 
bylo přijato rozhodnutí v souladu s 
odstavcem 1, může být převedené množství 
nejpozději do 31. října následujícího 
hospodářského roku upraveno se zpětnou 
působností.
4. Převedená množství se považují za 
první množství vyrobená v rámci kvóty pro 
následující hospodářský rok.
5. Cukr skladovaný podle tohoto článku v 
průběhu hospodářského roku nesmí být 
skladován za použití jiných opatření 
stanovených v článcích XX, XX nebo XX.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Článek 101 o (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101o
Dávka z přebytku

1. Vybírá se dávka z přebytku z množství:
a) přebytkového cukru, přebytkové 
isoglukózy a přebytkového inulinového 
sirupu, jež jsou vyrobeny v určitém 
hospodářském roce, kromě množství 
převedených do produkce podléhající 
kvótám v následujícím hospodářském roce 
a skladovaných v souladu s článkem 101n 
nebo množství uvedených v čl. 101l odst. 1 
písm. c), d) a e);
b) průmyslového cukru, průmyslové 
isoglukózy a průmyslového inulinového 
sirupu, u nichž nebylo do dne, který 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu 
s článkem 162, doloženo, že byly 
zpracovány na jeden z produktů 
uvedených v čl. 101m odst. 2;
c) cukru, isoglukosy a inulinového sirupu, 
které byly v souladu s článkem 101d 
staženy z trhu a u nichž nejsou splněny 
povinnosti stanovené v čl. 101d odst. 3.
2. Dávku z přebytku stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2 v 
dostatečné výši, aby se zamezilo 
hromadění množství uvedených v odstavci 
1.
3. Dávku z přebytku podle odstavce 1
ukládá členský stát podnikům usazeným 
na svém území v závislosti na 
produkčních množstvích uvedených v 
odstavci 1, která byla u těchto podniků 
stanovena pro daný hospodářský rok.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1482
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 101 o (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101o
Dávka z přebytku

1. Vybírá se dávka z přebytku z množství:
a) přebytkového cukru, přebytkové 
isoglukózy a přebytkového inulinového 
sirupu, jež jsou vyrobeny v určitém 
hospodářském roce, kromě množství 
převedených do produkce podléhající 
kvótám v následujícím hospodářském roce 
a skladovaných v souladu s článkem XX 
nebo množství uvedených v čl. XX písm. 
c), d) a e);
b) průmyslového cukru, průmyslové 
isoglukózy a průmyslového inulinového 
sirupu, u nichž nebylo do dne, který 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2, doloženo, že byly zpracovány na 
jeden z produktů uvedených v čl. XX odst. 
XX;
c) cukru, isoglukózy a inulinového sirupu, 
které byly v souladu s článkem XX staženy 
a u nichž nejsou splněny povinnosti 
stanovené v čl. XX odst. XX.
2. Dávku z přebytku stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2 
v dostatečné výši, aby se zamezilo 
hromadění množství uvedených 
v odstavci 1.
3. Dávku z přebytku podle odstavce 1 
ukládají členské státy podnikům 
usazeným na jejich území v závislosti na 
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produkčních množstvích uvedených 
odstavci 1, která byla u těchto podniků 
stanovena pro daný hospodářský rok.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 p (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101p
Přenesené pravomoci

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, které stanoví opatření 
uvedená v odstavcích 2 až 6 tohoto 
článku.
2. S ohledem na nutnost zajistit, aby 
podniky uvedené v článku 101i dodržovaly 
své závazky, může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijmout 
pravidla pro udělování a odnětí schválení 
těmto podnikům a rovněž kritéria pro 
správní sankce.
3. S ohledem na nutnost zohlednit 
zvláštnosti odvětví cukru a zajistit řádné 
zohlednění zájmů všech stran, může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanovit další definice, zejména 
pokud jde o produkci cukru, isoglukózy a 
inulinového sirupu, produkci podniku a 
podmínky pro prodej do nejvzdálenějších 
regionů.
4. S ohledem na nutnost zajistit, aby byli 
pěstitelé cukrové řepy úzce zapojeni do 
rozhodnutí o převodu určitého množství 
produkce, může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci stanovit 
pravidla týkající se převodu cukru.
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5. S ohledem na nutnost upravit 
minimální cenu cukrové řepy v případě, že 
se její skutečná jakost liší od standardní 
jakosti, může Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci stanovit pravidla 
pro zvýšení a snížení uvedená v čl. 101g 
odst. 3.
6. S ohledem na nutnost předcházet 
jakémukoli narušení trhu může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanovit podmínky pro 
uvolnění cukru nepodléhajícího kvótám 
uvedeného v čl. 101l odst. 1 písm. e) na 
trhu s cukrem podléhajícím kvótám.

Or. es

Pozměňovací návrh 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Článek 101 p (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101p
Přenesené pravomoci

Aby se zohlednily zvláštnosti odvětví 
cukru a zajistilo, že se řádným způsobem 
vezmou v úvahu zájmy všech stran, může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla týkající se 
cenové úpravy v souladu s čl. 101g odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Článek 101 q (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101q
Prováděcí pravomoci

Pokud jde o podniky uvedené v článku 
101i, může Komise stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 162 odst. 2 
pravidla pro:
a) podávání žádostí o schválení podniků, 
evidenci, kterou mají schválené podniky 
vést, a informace, které musí sdělovat;
b) systém kontrol prováděných členskými 
státy ve schválených podnicích;
c) sdělení členských států Komisi a 
schváleným podnikům;
d) dodávky surovin podnikům, zejména 
smlouvy o dodání a dodací listy;
e) hodnotu ekvivalentu, pokud jde o cukr, 
jak stanoví čl. 101l odst. 1 písm. a);
f) zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů;
g) vývozy uvedené v čl. 101l odst. 1 písm.
d);
h) spolupráci členských států k zajištění 
účinných kontrol;
i) úpravu dat stanovených v článku 101n;
j) stanovení přebytkového množství, 
sdělení a platby dávky z přebytku uvedené 
v článku 101o;
k) automatické uvolnění cukru 
nepodléhajícího kvótám na trhu s cukrem 
podléhajícím kvótám uvedeným v čl. 101l 
odst. 1 písm. e).

Or. es
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Pozměňovací návrh 1486
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Článek 101 q (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101q
Prováděcí pravomoci

1 a. V zájmu zohlednění zvláštností 
odvětví zabývajících se výhradně 
zpracováváním cukrové třtiny by měla být 
Komisi svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí akty v souladu s článkem 291 
Smlouvy, pokud jde o stanovení seznamu 
zařízení zabývajících se výhradně rafinací.  

Or. en

Pozměňovací návrh 1487
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Část II – Název II – Kapitola II – Oddíl 1 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě zjištění v rámci posouzení 
dopadů režimu kvót na mléko a zrušení 
práv na výsadbu ve vinařském odvětví, 
která mají být provedena do 31. prosince 
2012, Komise nejpozději do 30. června 
2013 předloží návrh na další provádění 
nebo přezkum postupů pro zrušení kvót a 
práv na výsadbu v odvětví mléka, vína a 
cukrové řepy. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 1488
Maria do Céu Patrão Neves



PE494.484v01-00 62/162 AM\909518CS.doc

CS

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vedou registr vinic 
s aktuálními informacemi o produkčním 
potenciálu.

1. Členské státy vedou registr vinic 
s aktuálními informacemi o produkčním 
potenciálu, jež je třeba zahrnout do 
systémů identifikace pozemků, které jsou 
součástí integrovaného administrativního 
a kontrolního systému společné 
zemědělské politiky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1489
Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 102 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Komise může po 1. lednu 2016 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnout, že odstavce 1 až 3 tohoto 
článku se již nepoužijí. Tento prováděcí 
akt se přijímá v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nařízení
Část 2 – název 2 – kapitola 2 – oddíl 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

REŽIM ŘÍZENÍ PRODUKCE

Or. es
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Pozměňovací návrh 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 102 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 102a
Příslušné vnitrostátní orgány pro odvětví 

vína
1. Aniž jsou dotčena jakákoli jiná 
ustanovení tohoto nařízení o určení 
příslušných vnitrostátních orgánů, určí 
členské státy jeden nebo více orgánů 
příslušných pro zajišťování souladu 
s předpisy Unie v odvětví vína. Určí 
zejména laboratoře pověřené prováděním 
oficiálních rozborů v odvětví vína. Tyto 
určené laboratoře musí splňovat kritéria 
pro provoz zkušebních laboratoří 
stanovená v ISO/IEC 17025.
2. Členské státy sdělí Komisi názvy a 
adresy orgánů a laboratoří uvedených v 
odstavci 1. Komise tyto informace zveřejní 
a pravidelně aktualizuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 102 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 102b
Hodnocení v odvětví vína

Členské státy oznámí a vypracují 
hodnocení v odvětví vína:
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a) Pokud jde o protiprávní výsadbu 
provedenou po 31. srpnu 1998 uvedenou 
v článku 85a nařízení (ES) č. 1234/2007, 
členské státy sdělí Komisi každoročně 
do 1. března plochy vinic osázené bez 
příslušného práva na výsadbu 
po 31. srpnu 1998 a plochy vyklučené 
v souladu s odstavcem 1 uvedeného 
článku.
b) Pokud jde o povinnou legalizaci 
protiprávní výsadby provedené před 
1. zářím 1998 podle nařízení (ES) 
č. 1234/2007, oznámí členské státy Komisi 
do 1. března každého příslušného roku:
i) plochy vinic osázené bez příslušného 
práva na výsadbu před 1. zářím 1998;
ii) plochy legalizované v souladu s 
nařízením (ES) č. 1234/2007, poplatky v 
něm uvedené a průměrnou hodnotu 
regionálních práv na výsadbu podle 
tohoto nařízení.  
c) Členské státy předloží Komisi 
každoročně do 1. března zprávu 
o provádění opatření stanovených 
ve svých programech podpory podle 
části II hlavy I kapitoly IV oddílu IV 
během předešlého rozpočtového roku.
V těchto zprávách se uvádí a popisují 
opatření, na která se poskytla pomoc Unie 
v rámci programů podpory, a zejména 
podrobnosti o provádění propagačních 
opatření podle článku 43.
d) Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do 1. března 2014 hodnocení 
nákladů a přínosů programů podpory a 
uvedou, jak lze zvýšit jejich účinnost.
e) Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout pravidla 
týkající se oznamování a hodnocení, aby 
se zajistilo jednotné používání tohoto 
článku.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Produkty v odvětví vína se uvádějí do 
oběhu v Unii s úředně schváleným 
průvodním dokladem.

1. Produkty v odvětví vína se uvádějí do 
oběhu v Unii s úředně schváleným 
průvodním dokladem. Vzhledem k potřebě 
sjednotit a zjednodušit doklady používané 
členskými státy se Komise zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 160, jimiž se stanoví 
pravidla pro modely dokladů, které se 
mají použít. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Fyzické či právnické osoby a jejich 
seskupení, které za účelem výkonu svého 
podnikání mají v držení produkty v odvětví 
vína, především producenti, stáčírny 
a zpracovatelé, jakož i obchodníci, vedou 
o uvedených produktech evidenci 
zaznamenávající vstupy a výstupy těchto 
produktů.

2. Fyzické či právnické osoby a jejich 
seskupení, které za účelem výkonu svého 
podnikání mají v držení produkty v odvětví 
vína určené k uvedení na trh, především 
producenti, stáčírny a zpracovatelé, jakož 
i obchodníci, vedou o uvedených 
produktech evidenci zaznamenávající 
vstupy a výstupy těchto produktů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vzhledem k potřebě usnadnit přepravu a 
kontrolu vinařských produktů členskými 
státy se Komise zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, pokud jde o:

3. Vzhledem k potřebě usnadnit přepravu a 
kontrolu vinařských produktů členskými 
státy a k ustanovení odstavce 1 uvedeného 
výše se Komise zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, pokud jde o:

Or. pt

Pozměňovací návrh 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zjednodušení a sjednocení rejstříku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1497
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pravidla pro složení evidence, 
produkty v ní obsažené, lhůty pro 
zanášení informací do evidencí a 
uzavírání evidencí.

Or. de

Pozměňovací návrh 1498
Hans-Peter Mayer
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Návrh nařízení
Čl. 103 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pravidla pro složení evidence, produkty 
v ní obsažené, lhůty pro zanášení 
informací do evidencí a uzavírání 
evidencí;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103b
Zákaz výsadby nové révy

1. Obecně je výsadba révy moštových 
odrůd, které lze zatřídit podle čl. 24 odst. 1 
nařízení Rady (ES) 479/2008 ze dne 
29. dubna 2008, zakázána.
2. Je také zakázáno roubování odrůd révy 
uvedených v předchozím odstavci 1 jiným 
způsobem než moštovými odrůdami na 
moštové odrůdy uvedené ve 
zmíněném článku.
3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 jsou 
výsadba a přeštěpování uvedené ve 
zmíněných odstavcích povoleny, pokud se 
na ně vztahuje:
a) právo na novou výsadbu udělené podle 
článku 103c;
b) právo na opětovnou výsadbu udělené 
podle článku 103d;
c) právo na výsadbu udělené z rezervy 
podle článků 103e a 103f.
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4. Práva na výsadbu uvedená v odstavci 3 
se poskytují v hektarech.
5. Články 103c až 103f se uplatňují 
nejméně do 31. prosince 2020.
6. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
na svém území prodlouží lhůtu 
stanovenou v předchozím odstavci.  V tom 
případě se pravidla pro režim práv na 
výsadbu podle tohoto článku použijí 
v daném členském státě odpovídajícím 
způsobem.

Or. es

Pozměňovací návrh 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 103 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103b
Zákaz výsadby nové révy

1. Obecně je výsadba révy moštových 
odrůd, které lze zatřídit podle čl. 24 odst. 1 
nařízení Rady (ES) 479/2008 ze dne 
29. dubna 2008, zakázána.
2. Je také zakázáno roubování odrůd révy 
uvedených v předchozím odstavci 1 jiným 
způsobem než moštovými odrůdami na 
moštové odrůdy uvedené ve zmíněném 
článku.
3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 jsou 
výsadba a přeštěpování uvedené ve 
zmíněných odstavcích povoleny, pokud se 
na ně vztahuje:
a) právo na novou výsadbu udělené podle 
článku 103c;
b) právo na opětovnou výsadbu udělené 
podle článku 103d;
c) právo na výsadbu udělené z rezervy 
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podle článků 103e a 103f.
4. Práva na výsadbu uvedená v odstavci 3 
se poskytují v hektarech.
5. Články 103c až 103f se uplatňují 
nejméně do 31. prosince 2020.
6. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
na svém území prodlouží lhůtu 
stanovenou v předchozím odstavci.  V tom 
případě se pravidla pro režim práv na 
výsadbu podle tohoto článku použijí 
v daném členském státě odpovídajícím 
způsobem.

Or. es

Odůvodnění

Veškeré pozměňovací návrhy k tomuto článku usilují o zachování systému pro řízení 
produkčního potenciálu a zlepšování cenové kvality a stability, díky kterému Společenství 
nevznikají žádné náklady a který již prokázal svoji účinnost.

Pozměňovací návrh 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103c
Práva na novou výsadbu

1. Aniž je dotčen předchozí článek, 
členské státy mohou producentům udělit 
práva na novou výsadbu pro plochy:
a) určené k nové výsadbě prováděné 
v rámci scelování pozemků nebo 
vyvlastnění ve veřejném zájmu podle 
vnitrostátního práva;
b) určené k pokusným účelům;
c) určené k založení porostů za účelem 
produkce roubů; nebo
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d) jejichž víno a výrobky z révy vinné jsou 
určeny pouze ke spotřebě domácnosti 
vinaře.
2. Udělená práva na novou výsadbu:
a) vykonávají producenti, kterým byla 
udělena;
b) musí být využita před koncem druhého 
hospodářského roku následujícího po 
roku jejich udělení;
c) musí být využita pro ty účely, pro které 
byla udělena.

Or. es

Pozměňovací návrh 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 103 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103c
Práva na novou výsadbu

1. Aniž je dotčen předchozí článek, 
členské státy mohou producentům udělit 
práva na novou výsadbu pro plochy:
a) určené k nové výsadbě prováděné 
v rámci scelování pozemků nebo 
vyvlastnění ve veřejném zájmu podle 
vnitrostátního práva;
b) určené k pokusným účelům;
c) určené k založení porostů za účelem 
produkce roubů; nebo
d) jejichž víno a výrobky z révy vinné jsou 
určeny pouze ke spotřebě domácnosti 
vinaře.
2. Udělená práva na novou výsadbu:
a) vykonávají producenti, kterým byla 
udělena;
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b) musí být využita před koncem druhého 
hospodářského roku následujícího po 
roku jejich udělení;
c) musí být využita pro ty účely, pro které 
byla udělena.

Or. es

Pozměňovací návrh 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103d
Práva na opětovnou výsadbu

1. Členské státy udělí práva na opětovnou 
výsadbu producentům, kteří vyklučili 
právně uznanou a registrovanou plochu 
vinice. U vyklučených ploch, na které byla 
poskytnuta prémie za klučení, však práva 
na opětovnou výsadbu nevznikají.
2. Členské státy mohou udělit práva na 
opětovnou výsadbu producentům, kteří se 
zaváží vyklučit plochy vinic. V takových 
případech musí klučení příslušných ploch 
proběhnout do konce třetího roku po 
vysázení nových vinic, na něž byla 
udělena práva na opětovnou výsadbu.
3. Udělená práva na opětovnou výsadbu 
odpovídají ploše, která se z hlediska čisté 
kultury rovná vyklučené ploše.
4. Práva na opětovnou výsadbu vykonává 
podnik, kterému byla udělena. Členské 
státy mohou navíc stanovit, že tato práva 
mohou být vykonávána pouze na té ploše, 
na které bylo provedeno klučení.
5. Odchylně od odstavce 4 může členský 
stát rozhodnout, že práva na opětovnou 
výsadbu mohou být zcela nebo částečně 
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převedena na jiný podnik ve stejném 
členském státě, pokud
a) část dotčeného podniku byla převedena 
tomuto jinému podniku;
b) plochy tohoto jiného podniku jsou 
určeny:
i) produkci vína s chráněným označením 
původu nebo chráněným zeměpisným 
označením, nebo
ii) k založení porostu určeného k produkci 
roubů.
Členské státy zajistí, aby uplatnění 
odchylky uvedené v prvním pododstavci 
nevedlo na jejich území k celkovému 
nárůstu produkčního potenciálu, a to 
zvláště v případě převodu 
z nezavlažovaných ploch na zavlažované.
6. Odstavce 1 až 5 se použijí obdobně na 
práva podobná právu na opětovnou 
výsadbu udělená na základě dřívějších 
právních předpisů Společenství nebo 
vnitrostátních právních předpisů.
7. Práva na opětovnou výsadbu udělená 
podle čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) 
č. 1493/1999 musí být využita ve lhůtách 
stanovených v uvedeném nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 103 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103d
Práva na opětovnou výsadbu

1. Členské státy udělí práva na opětovnou 
výsadbu producentům, kteří vyklučili 
právně uznanou a registrovanou plochu 
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vinice.
U vyklučených ploch, na které byla 
poskytnuta prémie za klučení, však práva 
na opětovnou výsadbu nevznikají.
2. Členské státy mohou udělit práva na 
opětovnou výsadbu producentům, kteří se 
zaváží vyklučit plochy vinic. V takových 
případech musí klučení příslušných ploch 
proběhnout do konce třetího roku po 
vysázení nových vinic, na něž byla 
udělena práva na opětovnou výsadbu.
3. Udělená práva na opětovnou výsadbu 
odpovídají ploše, která se z hlediska čisté 
kultury rovná vyklučené ploše.
4. Práva na opětovnou výsadbu vykonává 
podnik, kterému byla udělena. Členské 
státy mohou navíc stanovit, že tato práva 
mohou být vykonávána pouze na té ploše, 
na které bylo provedeno klučení.
5. Odchylně od odstavce 4 může členský 
stát rozhodnout, že práva na opětovnou 
výsadbu mohou být zcela nebo částečně 
převedena na jiný podnik ve stejném 
členském státě, pokud
a) část dotčeného podniku byla převedena 
tomuto jinému podniku;
b) plochy tohoto jiného podniku jsou 
určeny:
i) produkci vína s chráněným označením 
původu nebo chráněným zeměpisným 
označením, nebo
ii) k založení porostu určeného k produkci 
roubů.
Členské státy zajistí, aby uplatnění 
odchylky uvedené v prvním pododstavci 
nevedlo na jejich území k celkovému 
nárůstu produkčního potenciálu, a to 
zvláště v případě převodu 
z nezavlažovaných ploch na zavlažované.
6. Odstavce 1 až 5 se použijí obdobně na 
práva podobná právu na opětovnou 
výsadbu udělená na základě dřívějších 
právních předpisů Společenství nebo 
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vnitrostátních právních předpisů.
7. Práva na opětovnou výsadbu udělená 
podle čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) 
č. 1493/1999 musí být využita ve lhůtách 
stanovených v uvedeném nařízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103e
Státní a regionální rezervy práv 

na výsadbu
1. Aby se zlepšilo řízení produkčního 
potenciálu, vytvoří členské státy státní 
rezervu nebo regionální rezervy práv na 
výsadbu.
2. Členské státy, které vytvořily státní 
nebo regionální rezervy práv na výsadbu 
podle nařízení (ES) č. 1493/1999, mohou 
tyto rezervy zachovat, dokud uplatňují 
režim práv na výsadbu podle tohoto 
pododdílu.
3. Do státních nebo regionálních rezerv se 
přidělují tato práva v případě, že se 
nevyužijí v rámci předepsané lhůty:
a) práva na novou výsadbu;
b) práva na opětovnou výsadbu;
c) práva na výsadbu udělená z rezervy.
4. Producenti mohou převést práva na 
opětovnou výsadbu do státní nebo 
regionální rezervy.
Podmínky takového převodu, případně 
i za úhradu z vnitrostátních prostředků, 
stanoví členské státy s přihlédnutím 
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k oprávněným zájmům zúčastněných 
stran.
5. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že systém rezerv 
nepoužijí, pokud mohou prokázat, že na 
svém území disponují účinným 
alternativním systémem pro správu práv 
na výsadbu. Tento alternativní systém se 
případně může odchylovat od příslušných 
ustanovení tohoto pododdílu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 103 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103e
Rezervy práv na výsadbu

1. Aby se zlepšilo řízení produkčního 
potenciálu, vytvoří členské státy státní 
rezervu nebo regionální rezervy práv na 
výsadbu.
2. Členské státy, které vytvořily státní 
nebo regionální rezervy práv na výsadbu 
podle nařízení (ES) č. 1493/1999, mohou 
tyto rezervy zachovat, dokud uplatňují 
režim práv na výsadbu podle tohoto 
pododdílu.
3. Do státních nebo regionálních rezerv se 
přidělují tato práva v případě, že se 
nevyužijí v rámci předepsané lhůty:
a) práva na novou výsadbu;
b) práva na opětovnou výsadbu;
c) práva na výsadbu udělená z rezervy.
4. Producenti mohou převést práva na 
opětovnou výsadbu do státní nebo 
regionální rezervy. Podmínky takového 
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převodu, případně i za úhradu 
z vnitrostátních prostředků, stanoví 
členské státy s přihlédnutím 
k oprávněným zájmům zúčastněných 
stran.
5. Odchylně od odstavce 1 mohou členské 
státy rozhodnout, že systém rezerv 
nepoužijí, pokud mohou prokázat, že na 
svém území disponují účinným 
alternativním systémem pro správu práv 
na výsadbu. Tento alternativní systém se 
případně může odchylovat od příslušných 
ustanovení tohoto pododdílu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103f
Udělování práv na výsadbu z rezervy

1. Členské státy mohou z rezervy udělit 
práva
a) bez úhrady producentům mladším 
40 let, kteří mají odpovídající odbornou 
kvalifikaci a způsobilost, kteří poprvé 
zahájili činnost a kteří zastávají funkci 
vedoucího podniku;
b) za úhradu do státního nebo případně 
regionálního fondu producentům, kteří
mají v úmyslu využít práva k výsadbě 
vinic, jejichž produkce má zajištěný odbyt. 
Členské státy stanoví kritéria pro určení 
výše úhrady uvedené v bodě,
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c) která se mohou lišit v závislosti na 
předpokládaném konečném produktu 
vinice a na zbývající době životnosti práv, 
jež byla převedena.

2. Při využívání práv na výsadbu 
udělených z rezervy členské státy zajistí, 
aby:
a) místo a použité odrůdy a pěstitelské 
techniky zaručovaly, že následná 
produkce bude úměrná poptávce trhu;
b) dotyčné výnosy odpovídaly 
průměrnému výnosu v regionu, a to 
obzvláště v případech, když se práva na 
výsadbu původně získaná pro 
nezavlažované plochy využijí na plochách 
zavlažovaných.
3. Práva na výsadbu udělená z rezervy, 
která se nevyužijí do konce druhého 
hospodářského roku následujícího po 
roce udělení, propadají a jsou znovu 
přidělena do rezervy.
4. Práva na výsadbu v rezervě, která se 
nepřidělí před koncem pátého 
hospodářského roku po jejich přidělení do 
rezervy, zaniknou.
5. Pokud v členském státě existují 
regionální rezervy, může tento členský stát 
stanovit pravidla umožňující převod práv 
na výsadbu mezi regionálními rezervami. 
Pokud v členském státě existuje 
regionální i státní rezerva, může tento 
členský stát rovněž povolit převody mezi 
nimi, avšak v tom případě může být 
uplatněn koeficient krácení.

Or. es

Pozměňovací návrh 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 103 f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103f
Práva na výsadbu udělená z rezervy

1. Členské státy mohou z rezervy udělit 
práva
a) bez úhrady producentům mladším 
40 let, kteří mají odpovídající odbornou 
kvalifikaci a způsobilost, kteří poprvé 
zahájili činnost a kteří zastávají funkci 
vedoucího podniku;
b) za úhradu do státního nebo případně 
regionálního fondu producentům, kteří 
mají v úmyslu využít práva k výsadbě 
vinic, jejichž produkce má zajištěný odbyt.
Členské státy stanoví kritéria pro určení 
výše úhrady uvedené v písm. b), která se 
může lišit v závislosti na předpokládaném 
konečném produktu vinice a na zbývající 
době životnosti práv, jež byla převedena.
2. Při využívání práv na výsadbu 
udělených z rezervy členské státy zajistí, 
aby:
a) místo a použité odrůdy a pěstitelské 
techniky zaručovaly, že následná 
produkce bude úměrná poptávce trhu;
b) dotyčné výnosy odpovídaly 
průměrnému výnosu v regionu, a to 
obzvláště v případech, když se práva na 
výsadbu původně získaná pro 
nezavlažované plochy využijí na plochách 
zavlažovaných.
3. Práva na výsadbu udělená z rezervy, 
která se nevyužijí do konce druhého 
hospodářského roku následujícího po 
roce udělení, propadají a jsou znovu 
přidělena do rezervy.
4. Práva na výsadbu v rezervě, která se 
nepřidělí před koncem pátého 
hospodářského roku po jejich přidělení do 
rezervy, zaniknou.
5. Pokud v členském státě existují 
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regionální rezervy, může tento členský stát 
stanovit pravidla umožňující převod práv 
na výsadbu mezi regionálními rezervami. 
Pokud v členském státě existuje 
regionální i státní rezerva, může tento 
členský stát rovněž povolit převody mezi 
nimi, avšak v tom případě může být 
uplatněn koeficient krácení.

Or. es

Pozměňovací návrh 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103g
Pravidlo de minimis

Tento pododdíl se nepoužije v členských 
státech, v nichž se režim Společenství 
týkající se práv na výsadbu neuplatňoval 
k 31. prosinci 2007.

Or. es

Pozměňovací návrh 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103h
Přísnější vnitrostátní předpisy

Členské státy mohou přijmout přísnější 
vnitrostátní předpisy pro udělování 
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nových práv na výsadbu nebo práv na 
opětovnou výsadbu.
Mohou rovněž vyžadovat, aby žádosti 
nebo příslušné informace, které se jim 
mají v této souvislosti předložit, byly 
doplněny dalšími údaji nezbytnými pro 
sledování vývoje produkčního potenciálu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 103 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103j
Prováděcí opatření

Opatření nezbytná k provedení tohoto 
pododdílu budou přijata postupem podle 
čl. 162 tohoto nařízení.
Tato opatření mohou zahrnovat kterákoli 
z níže uvedených:
a) ustanovení pro předcházení 
nadměrným správním výdajům při 
uplatňování uvedených ustanovení;
b) souběžnou existenci ploch vinic ve 
smyslu čl. 103f odst. 2;
c) použití koeficientu krácení podle 
čl. 103f odst. 5.

Or. es

Pozměňovací návrh 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 j (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103j
Prováděcí opatření

Opatření nezbytná k provedení tohoto 
pododdílu budou přijata postupem podle 
čl. 162 tohoto nařízení.
Tato opatření mohou zahrnovat kterákoli 
z níže uvedených:
a) ustanovení pro předcházení 
nadměrným správním výdajům při 
uplatňování uvedených ustanovení;
b) souběžnou existenci ploch vinic ve 
smyslu čl. 103f odst. 2;
c) použití koeficientu krácení podle 
čl. 103f odst. 5.

Or. es

Pozměňovací návrh 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Část II – Název II – Kapitola II – Oddíl III – Pododdíl 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PODODDÍL 1
REŽIM ŘÍZENÍ PRODUKCE 

V ODVĚTVÍ MLÉKA
Článek 103k

Definice
1. Pro účely tohoto oddílu se:
a) „mlékem“ produkt získaný dojením 
jedné nebo více krav;
b) „mléčnými výrobky“ všechny mléčné 
produkty jiné než mléko, zejména 
odstředěné mléko, smetana, máslo, jogurt 
a sýr; tyto výrobky se případně mohou 



PE494.484v01-00 82/162 AM\909518CS.doc

CS

pomocí koeficientů stanovených Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přepočítat na „mléčné ekvivalenty“;
c) „producentem“ zemědělec, jehož 
podnik se nachází na zeměpisném území 
členského státu a který produkuje mléko 
a uvádí je na trh nebo se připravuje na to, 
že tyto činnosti v nejbližší době zahájí;
d) „podnikem“: podnik ve smyslu definice 
uvedené v článku 4 nařízení EU 
o režimech přímých plateb;
e) „odběratelem“ zemědělský podnik nebo 
seskupení, které od producenta nakupují 
mléko za účelem:
– jeho sběru, balení, skladování, chlazení 
nebo zpracování, včetně smluvního 
provádění této činnosti,
– jeho prodeje jednomu nebo více 
podnikům, které ošetřují nebo 
zpracovávají mléko či mléčné výrobky;
f) „dodávkou“ dodávka mléka, která 
neobsahuje žádné mléčné výrobky a 
kterou producent poskytuje odběrateli, ať 
již přepravu provádí producent, odběratel, 
podnik ošetřující nebo zpracovávající tyto 
produkty nebo třetí osoba;
g) „přímým prodejem“ prodej nebo převod 
mléka producentem přímo spotřebitelům, 
jakož i prodej nebo převod jiných 
mléčných výrobků producentem;
h) „uváděním na trh“ dodávky mléka 
nebo přímý prodej mléka nebo mléčných 
výrobků;
i) „individuální kvótou“ kvóta jednoho 
producenta k 1. dubnu každého období 
dvanácti měsíců;
j) „vnitrostátní kvótou“ kvóta uvedená 
v článku 103l, stanovená pro každý 
členský stát;
k) „disponibilní kvótou" kvóta, kterou 
mají producenti k dispozici k 31. březnu 
období dvanácti měsíců, pro něž je kvóta 
z přebytku vypočtena, s přihlédnutím ke 
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všem převodům, prodejům, změnám a 
dočasným přerozdělením, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení a k nimž došlo 
během uvedeného období dvanácti 
měsíců.
2. Pokud jde o definici v odst. 1 písm. e), 
za odběratele se však rovněž považuje 
seskupení odběratelů ve stejné zeměpisné 
oblasti, které jménem svých členů provádí 
administrativní a účetní operace nezbytné 
pro úhradu dávky z přebytku. Pro účely 
první věty tohoto pododstavce se Řecko 
považuje za jednu zeměpisnou oblast a 
Řecko může za seskupení odběratelů 
rovněž považovat určitý veřejný orgán.
3. V souladu s definicí „dodávky“ 
obsaženou v písm. f) může Komise 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci upravit definici „přímého 
prodeje“, aby bylo zejména zajištěno, že 
žádné množství mléka nebo mléčných 
výrobků uváděné na trh nebude vyloučeno 
z režimu kvót.

Článek 103l
Vnitrostátní kvóty

1. Vnitrostátní kvóty pro produkci mléka 
a mléčných výrobků uváděných na trh pět 
po sobě následujících období dvanácti 
měsíců počínaje 1. dubnem 2015 (dále jen 
„období dvanácti měsíců“) jsou stanoveny 
v příloze [VIIIa].
2. Kvóty uvedené v odstavci 1 se rozdělují 
mezi producenty podle článku 103m, 
přičemž se rozlišuje mezi dodávkami 
a přímým prodejem. Překročení 
vnitrostátních kvót stanoví na vnitrostátní 
úrovni každý členský stát v souladu s 
tímto oddílem, a to vždy samostatně pro 
dodávky a pro přímý prodej.
3. Vnitrostátní kvóty uvedené v příloze 
(VIIIa) se stanoví, aniž je dotčena 
možnost přezkumu s ohledem na 
všeobecnou situaci na trhu a zvláštní 
podmínky existující v některých členských 
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státech.
4. Pro Bulharsko, Českou republiku, 
Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, 
Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, 
Slovinsko a Slovensko zahrnují 
vnitrostátní kvóty veškeré mléko nebo 
mléčný ekvivalent dodané kupujícímu 
nebo prodané přímo ke spotřebě bez 
ohledu na to, zda je produkováno nebo 
uváděno na trh v rámci přechodného 
opatření použitelného v těchto zemích.
5. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme všechna pravidla nezbytná 
k jednotnému provádění tohoto článku 
v členských státech. Postupy, oznamování 
a technická kritéria se stanoví v těchto 
pravidlech. 

Článek 103m
Individuální kvóty

1. Individuální kvóta nebo kvóty 
producentů k 1. dubnu 2015 se rovnají 
jejich individuálnímu referenčnímu 
množství nebo množstvím k 31. březnu 
2015, aniž jsou dotčeny převody, prodeje 
a změny kvóty, které nabývají účinnosti 
1. dubna 2015.
2. Producenti mohou mít k dispozici jednu 
nebo dvě individuální kvóty, jednu pro 
dodávky a druhou pro přímý prodej. 
Převody množství jednoho producenta 
z jedné kvóty na druhou může provádět 
pouze příslušný orgán členského státu na 
základě řádně odůvodněné žádosti 
producenta.
3. Má-li producent k dispozici dvě kvóty, 
provádí se výpočet jeho příspěvku na 
případnou splatnou dávku z přebytku pro 
každou z nich zvlášť.
4. Část finské vnitrostátní kvóty přidělené 
pro dodávky podle článku 105l může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zvýšit za účelem odškodnění finských 
producentů SLOM až do výše 200 000 
tun. Tato rezerva, která se rozdělí v 
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souladu s právními předpisy Společenství, 
musí být použita výhradně ve prospěch 
producentů, jejichž právo obnovit 
produkci bylo dotčeno v důsledku 
přistoupení.
5. Individuální kvóty se případně pro 
každé dotyčné období dvanácti měsíců 
pozmění tak, aby součet individuálních 
kvót pro dodávky a pro přímý prodej 
nepřekročil odpovídající část vnitrostátní 
kvóty upravené podle článku 103o, 
s přihlédnutím k případným snížením 
nezbytným pro doplnění vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 103q.

Článek 103n
Přidělování kvót z vnitrostátní rezervy

Členské státy přijmou pravidla, jež na 
základě objektivních kritérií, která oznámí 
Komisi, umožní přidělit producentům 
všechny kvóty pocházející z vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 103q nebo část 
těchto kvót.

Článek 103o
Správa kvót

1. Komise upraví pro každý členský stát a 
pro každé období před jeho uplynutím 
prostřednictvím prováděcích aktů 
stanovených v článku 103af rozdělení 
vnitrostátních kvót na "dodávky" a 
"přímý prodej" s ohledem na převody 
mezi individuálními kvótami pro dodávky 
a pro přímý prodej, které si vyžádal 
producent.
2. Členské státy poskytují každý rok 
Komisi v termínech stanovených Komisí a 
podle pravidel, která Komise stanoví 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
článku 162, údaje nezbytné:
a) pro úpravu uvedenou v odstavci 1 
tohoto článku;
b) pro výpočet dávky z přebytku, kterou 
má uhradit každý členský stát.

Článek 103p
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Obsah tuku
1. Každému producentovi se stanoví 
referenční obsah tuku pro individuální 
kvótu pro dodávky, která mu byla 
přidělena.
2. Pro kvóty přidělené producentům dne 
31. března 2015 podle čl. 105c odst. 1 se 
obsah tuku ve smyslu odstavce 1 rovná 
referenčnímu obsahu tuku stanovenému 
pro tuto kvótu k uvedenému dni.
3. Referenční obsah tuku se pozmění, 
pokud dojde k převodu množství mezi 
kvótami uvedenému v čl. 103m odst. 2, 
a také v případě získání, převodu nebo 
dočasného převodu kvót v souladu 
s pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
čl. 103af písm. b).
4. Pro nové producenty, kteří mají 
individuální kvótu pro dodávky 
přidělenou výhradně z vnitrostátní 
rezervy, se obsah tuku stanoví v souladu 
s pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
čl. 103af písm. b).
5. Individuální referenční obsah tuku 
uvedený v odstavci 1 se případně upraví 
po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
později, v případě nutnosti, na začátku 
každého období dvanácti měsíců, aby 
vážený průměr individuálního 
reprezentativního obsahu tuku pro každý 
členský stát nepřesáhl referenční obsah 
tuku stanovený v příloze [VIIIb] o více než 
0,1 gramu na kilogram.

Článek 103q
Vnitrostátní rezerva

1. Každý členský stát vytvoří vnitrostátní 
rezervu jako část vnitrostátních kvót 
stanovených v příloze [VIIIa], zejména 
s ohledem na přidělování stanovené 
v článku 103l. Vnitrostátní rezerva se 
doplňuje odebráním některých množství 
podle článku 103r, zadržením části 
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převodů podle článku 103w nebo plošným 
snížením všech individuálních kvót. Tato 
množství si uchovávají svůj původní účel, 
tj. „dodávky“ nebo „přímého prodeje“.
2. Každá dodatečná kvóta přidělená 
členskému státu je automaticky začleněna 
do vnitrostátní rezervy a rozdělena podle 
předpokládaných potřeb na dodávky a 
přímý prodej.
3. Kvóty začleněné do vnitrostátní rezervy 
nemají referenční obsah tuku.

Článek 103r
Případy nečinnosti

1. Jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která disponuje individuálními kvótami, 
během období dvanácti měsíců nedodržuje 
podmínky uvedené v čl. 103ka písm. c), 
vrátí se odpovídající množství zpět do 
vnitrostátní rezervy nejpozději do 1. dubna 
následujícího kalendářního roku, s 
výjimkou situace, kdy se dotyčná osoba 
opět stane producentem ve smyslu čl. 103l 
písm. c) nejpozději do uvedeného dne.
Jestliže se dotyčná osoba opět stane 
producentem do konce druhého období 
dvanácti měsíců následujícího po 
odstoupení, je jí vrácena celá individuální 
kvóta, která jí byla odebrána, nebo její 
část, a to do 1. dubna následujícího po dni 
podání žádosti.
2. Jestliže producenti během nejméně 
jednoho období dvanácti měsíců 
neuvedou na trh nejméně 85 % své 
individuální kvóty, může členský stát 
rozhodnout, zda a za jakých podmínek se 
celá nevyužitá kvóta nebo její část začlení 
do vnitrostátní rezervy.
Členský stát může stanovit podmínky, za 
jakých se kvóta znovu udělí dotyčnému 
producentovi v případě, že znovu začne 
uvádět zboží na trh.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě 
vyšší moci nebo v náležitě odůvodněných 
případech, které dočasně ovlivňují výrobní 
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kapacitu dotyčných producentů a které 
uzná příslušný orgán.

Článek 103s
Dočasné převody

1. Do konce každého období dvanácti 
měsíců členské státy povolí, aby v 
dotyčném období byly provedeny dočasné 
převody části individuálních kvót, které 
oprávnění producenti nemají v úmyslu 
využít.
Členské státy mohou upravit převody 
podle kategorií producentů nebo struktur 
mlékárenské výroby, mohou je omezit ve 
vztahu k jednotlivým odběratelům nebo v 
rámci regionů, mohou povolovat celkové 
převody v případech stanovených v 
čl. 103r odst. 3 a mohou určit, v jaké míře 
může převodce opakovat provádění 
převodů.
2. Každý členský stát se může rozhodnout, 
že nepoužije odstavec 1, na základě 
jednoho nebo obou těchto kritérií:
a) potřeby napomoci strukturálnímu 
rozvoji a strukturálním změnám;
b) naléhavých správních potřeb.

Článek 103t
Převody kvót spolu s pozemky

1. Individuální kvóty se v případě prodeje, 
nájmu, převodu v rámci dědictví nebo 
očekávaného dědictví nebo jakéhokoli 
jiného převodu majícího pro producenta 
srovnatelné právní účinky převádějí spolu 
s daným zemědělským podnikem na 
přebírající producenty v souladu s 
pravidly, jež členské státy stanoví s 
přihlédnutím k plochám užívaným k 
produkci mléka nebo k jiným objektivním 
kritériím, případně na základě dohody 
mezi stranami. Část kvóty, která případně 
není převedena spolu se zemědělským 
podnikem, se připojí k vnitrostátní 
rezervě.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
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v souladu s odstavcem 1 v rámci 
zemědělského nájmu nebo jiným 
způsobem se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy na základě 
objektivních kritérií a s cílem přidělovat 
kvóty výhradně producentům rozhodnout, 
že se kvóta nepřevede spolu se 
zemědělským podnikem.
3. V případě převodu pozemků veřejným 
orgánům a/nebo z důvodu veřejného 
zájmu, nebo pokud je převod prováděn 
pro nezemědělské účely, členské státy 
zajistí, aby byla provedena opatření 
nezbytná k ochraně oprávněných zájmů 
dotčených stran, a zejména aby 
odstupující producenti, pokud to mají v 
úmyslu, mohli pokračovat v produkci 
mléka.
4. Pokud v případě zemědělských nájmů, 
jejichž lhůta uplyne bez možnosti 
prodloužení za srovnatelných podmínek, 
nebo v situacích, které mají srovnatelné 
právní účinky, neexistuje mezi stranami 
žádná dohoda, převedou se individuální 
kvóty zcela nebo zčásti na producenty, 
kteří tyto podniky přebírají, a to v souladu 
s právními předpisy, které členské státy 
přijaly s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům stran.

Článek 103u
Zvláštní opatření pro provádění převodů

1. S cílem úspěšně dokončit 
restrukturalizaci produkce mléka nebo 
zlepšit životní prostředí mohou členské 
státy v souladu s pravidly stanovenými s 
přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčených osob:
a) poskytnout producentům, kteří se 
zaváží definitivně ukončit zcela nebo 
zčásti svou produkci mléka, náhradu 
formou jedné nebo více ročních splátek a 
takto uvolněné individuální kvóty převést 
do vnitrostátní rezervy;
b) na základě objektivních kritérií stanovit 
podmínky, za kterých mohou producenti 
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na počátku období dvanácti měsíců získat 
za úplatu od příslušného orgánu nebo 
subjektu určeného tímto orgánem 
individuální kvóty, které definitivně uvolní 
jiní producenti na konci předcházejícího 
období dvanácti měsíců za náhradu 
vyplacenou v jedné nebo více ročních 
splátkách představující stejnou částku 
jako v případě uvedené platby;
c) centralizovat převody kvót bez pozemků 
a dohlížet na ně;
d) stanovit, že v případě převodu pozemků 
uskutečňovaného s cílem zlepšit životní 
prostředí se individuální kvóta přidělí 
odstupujícímu producentovi, jestliže má v 
úmyslu pokračovat v produkci mléka;
e) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka a na základě objektivních kritérií 
určit regiony nebo sběrné oblasti, v jejichž 
rámci je povolen definitivní převod kvót, 
aniž by při tom došlo k převodu 
příslušných pozemků;
f) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka v zemědělském podniku nebo 
přispět k rozšíření produkce povolit 
definitivní převod kvót bez převodu 
příslušných pozemků nebo naopak, a to 
na základě žádosti producenta podané 
příslušnému orgánu nebo subjektu tímto 
orgánem určenému.
2. Odstavec 1 může být prováděn na 
celostátní úrovni, na příslušné územní 
úrovni nebo ve sběrných oblastech.

Článek 103v
Zadržení kvót

1. Při převodech uvedených v článcích 
103t a 103u mohou členské státy na 
základě objektivních kritérií zadržet část 
individuálních kvót pro svou vnitrostátní 
rezervu.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
podle článků 103t a 103u s příslušnými 
pozemky nebo bez nich formou 
zemědělského nájmu nebo jinými 
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prostředky se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy rozhodnout 
na základě objektivních kritérií a s cílem 
zajistit přidělování kvót výhradně 
producentům, zda a za jakých podmínek 
se celá převedená kvóta nebo její část vrátí 
do vnitrostátní rezervy.

Článek 103w
Podpora pro získání kvót

Na prodej, převod nebo přidělení kvót 
podle tohoto oddílu nesmí žádný veřejný 
orgán poskytnout finanční pomoc přímo 
spojenou se získáním kvót.

Článek 103x
Dávka z přebytku

1. Dávka z přebytku se hradí z mléka a 
mléčných výrobků uváděných na trh 
v množství přesahujícím vnitrostátní 
kvótu. 
Výše dávky je stanovena na 27,83 EUR na 
100 kilogramů mléka.
2. Členské státy odpovídají Společenství za 
úhradu dávky z přebytku, která vyplývá 
z překročení vnitrostátní kvóty určené na 
vnitrostátní úrovni samostatně pro 
dodávky a přímý prodej, a v období od 
16. října do 30. listopadu následujícím po 
dotyčném období dvanácti měsíců uhradí 
99 % splatné částky ve prospěch EZZF.
3. Pokud není dávka z přebytku stanovená 
v odstavci 1 uhrazena do dne splatnosti, 
odečte Komise po poradě s Výborem 
zemědělských fondů částku rovnající se 
neuhrazené dávce z přebytku z měsíčních 
plateb ve smyslu článku XX a čl. XX odst. 
X horizontálního nařízení (ES). Dříve, než 
takto rozhodne, zašle Komise dotyčnému 
členskému státu upomínku a tento stát 
sdělí své stanovisko do jednoho týdne. 
Článek XX horizontálního nařízení (ES) 
se nepoužije.

Článek 103y
Příspěvek producentů na splatnou dávku z 
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přebytku
Podle článků 103x a 103ac se dávka 
z přebytku v plné výši rozdělí mezi 
producenty, kteří se podíleli na každém 
z překročení vnitrostátních kvót 
uvedených v čl. 103l odst. 2.
Aniž jsou dotčeny článek 103z a čl. 103ac 
odst. 1, odpovídají producenti členskému 
státu za úhradu svého příspěvku na 
splatnou dávku z přebytku vypočteného 
podle článků 103o, 103p a 103z, a to na 
základě pouhé skutečnosti, že překročili 
kvóty, které měli k dispozici.

Článek 103z
Dávka z přebytku v případě dodávek

1. Za účelem stanovení konečné výše 
dávky z přebytku se množství dodaná 
každým producentem zvýší nebo sníží, 
pokud se skutečný obsah tuku liší od 
referenčního obsahu tuku.
2. Příspěvek každého producenta na 
úhradu dávky z přebytku se stanoví na 
základě rozhodnutí členského státu poté, 
co všechny nevyužité části vnitrostátní 
kvóty přidělené na dodávky byly nebo 
nebyly přerozděleny, úměrně k 
individuálním kvótám každého 
producenta nebo podle objektivních 
kritérií, která stanoví členský stát:
a) na vnitrostátní úrovni na základě 
překročení kvóty, kterou každý producent 
disponuje;
b) nebo nejprve na úrovni odběratele a 
potom případně na celostátní úrovni.

Článek 103aa
Úloha odběratelů

1. Odběratelé odpovídají za výběr 
příspěvků na dávku z přebytku od 
producentů a ve lhůtě stanovené Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů podle 
čl. 103af písm. d), f) a g) uhradí 
příslušnému subjektu členského státu 
částku těchto příspěvků, která se získá 
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srážkou z ceny mléka placené 
producentům, kteří způsobili překročení, 
nebo kterou vyberou jakýmkoli jiným 
vhodným způsobem, pokud ke srážce 
z ceny nedojde.
2. Jestliže odběratel nahradí zcela nebo 
částečně jednoho nebo více jiných 
odběratelů, vezmou se pro zbývající část 
probíhajícího období dvanácti měsíců 
v úvahu individuální kvóty, kterými 
producenti disponují, po odečtení již 
dodaných množství a s ohledem na jejich 
obsah tuku. Tento odstavec se použije i 
tehdy, jestliže producent přechází od 
jednoho odběratele k druhému.
3. Jestliže během referenčního období 
přesáhnou množství dodaná producentem 
disponibilní kvótu producenta, může 
příslušný členský stát rozhodnout, že 
odběratel provede srážku z ceny mléka 
u každé dodávky dotyčného producenta 
nad kvótu jako zálohu na příspěvek 
producenta, a to podle prováděcích 
pravidel stanovených členským státem. 
Členský stát může stanovit zvláštní 
opatření, aby umožnil odběratelům srážet 
tuto zálohu, pokud producenti dodávají 
více odběratelům.

Článek 103ab
Povolení

Činnost odběratele podléhá předchozímu 
schválení členským státem v souladu 
s kritérii stanovenými Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm. f) a v 
souladu s postupem stanoveným 
prostřednictvím prováděcích aktů podle 
článku 103af.

Článek 103ac
Dávka z přebytku v případě přímého 

prodeje
1. V případě přímého prodeje a na základě 
rozhodnutí členského státu se příspěvek 
producentů na úhradu dávky z přebytku 
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stanoví na příslušné územní nebo 
celostátní úrovni poté, co nevyužitá část 
vnitrostátní kvóty přidělené na přímé 
dodávky byla nebo nebyla přerozdělena.
2. Členské státy stanoví základ pro výpočet 
příspěvku producenta na splatnou dávku z 
přebytku z celkového množství prodaného 
nebo převedeného mléka nebo mléka 
použitého k produkci prodaných nebo 
převedených mléčných výrobků, za použití 
kritérií stanovených Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm.b).
3. Za účelem stanovení konečné výše 
dávky z přebytku se nebere v úvahu žádná 
oprava týkající se obsahu tuku.
4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů podle čl. 103af písm.d) a f) stanoví,
jak a kdy bude příslušnému subjektu 
členského státu dávka z přebytku 
uhrazena. 

Článek 103ad
Přeplatky a nedoplatky
1. Pokud se v případě dodávek nebo 
přímého prodeje zjistí, že je nutné uhradit 
dávku z přebytku a že příspěvek vybraný 
od producentů je vyšší než tato dávka, 
může členský stát:
a) použít část přeplatku nebo celý 
přeplatek k financování opatření 
uvedených v čl. 103u odst. 1 písm. a), 
a/nebo
b) přerozdělit tento přeplatek částečně 
nebo úplně producentům, kteří
– náležejí do prioritních kategorií 
stanovených členským státem na základě 
objektivních kritérií a ve lhůtě stanovené 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm.g),
– se dostali do výjimečné situace 
v důsledku některého vnitrostátního 
předpisu, jenž s režimem kvót pro mléko a 
ostatní mléčné výrobky stanoveným v této 
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kapitole nesouvisí.
2. Pokud se zjistí, že není nutné hradit 
žádnou dávku z přebytku, vrátí se všechny 
zálohy vybrané odběratelem nebo 
členským státem nejpozději na konci 
následujícího období dvanácti měsíců.
3. Pokud odběratel neplní povinnost 
vybírat příspěvek producentů na dávku 
z přebytku podle článku 103aa, může 
členský stát vybrat neuhrazené částky 
přímo od producenta, aniž je dotčen 
jakýkoli postih, který může uplatnit na 
odběratele v prodlení.
4. Pokud producent nebo odběratel 
nedodrží lhůtu splatnosti, uhradí 
členskému státu úroky z prodlení, které 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů podle čl. 103af písm. e).

Článek 103ae
Akty v přenesené pravomoci

Aby se zajistilo, že režim mléčných kvót 
dosáhne svých cílů, zejména účinného 
používání a výpočtu jednotlivých kvót a 
výběru a používání dávky, přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci pravidla týkající se:
a) dočasných a definitivních změn kvóty;
b) rozdělování nevyužitých kvót;
c) mezní hodnoty pro faktor korekce tuku;
d) závazků producentů dodávat 
schváleným odběratelům;
e) kritérií, na základě nichž členské státy 
schvalují odběratele;
f) objektivních kritérií pro přerozdělování 
doplňkové dávky;
g) veškerých změn v definici „přímého 
prodeje“, přičemž je nutno brát v potaz 
definici „dodávky“ uvedenou v čl. 103k 
písm. f).

Článek 103af
Prováděcí akty
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Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
stanoví pravidla nezbytná pro použití 
systému kvót, včetně:
a) definitivních změn jednotlivých kvót a 
jejich rozdělení mezi dodávky a přímý 
prodej po oznámení členských států;
b) určení koeficientu pro obsah tuku v 
rámci jednotlivých kvót a jeho korekci;
c) určení mléčného ekvivalentu ze strany 
členských států;
d) postupu, časového rozmezí a 
fungování, pokud jde o hrazení dávky, 
přerozdělení doplňkové dávky a snížení či 
zálohy, jestliže je nutno dodržet časové 
rozmezí;
e) uplatnění úroku v případě pozdní 
platby a odpovídajících sazeb dávky;
f) informování producentů o nových 
definicích, sdělování individuálních kvót a  
dávky;
g) informací o uplatňování doplňkové 
dávky v odvětví mléka a o dohodách v této 
věci;
h) stanovení vzorových prohlášení o 
dodávkách a přímém prodeji;
i) vyplňování prohlášení, vedení rejstříků 
a oznamování informací ze strany 
producentů a odběratelů;
j) kontrol dodávek a přímého prodeje.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s politikou Parlamentu, který usiluje o prodloužení režimů omezení produkce 
v odvětví cukru a vína, je třeba zachovat režim kvót v odvětví mléka nejméně do roku 2020. 
Odvětví mléka potřebuje více času pro přizpůsobení se liberalizaci trhu, vhodnější by tedy byl 
pozvolný přechod. 

Pozměňovací návrh 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Návrh nařízení
Část II – Název II – Kapitola II – Oddíl III – Pododdíl 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PODODDÍL 1
REŽIM ŘÍZENÍ PRODUKCE 

V ODVĚTVÍ MLÉKA
Článek 103k

Definice
1. Pro účely tohoto oddílu se:
a) „mlékem“ produkt získaný dojením 
jedné nebo více krav;
b) „mléčnými výrobky“ všechny mléčné 
produkty jiné než mléko, zejména 
odstředěné mléko, smetana, máslo, jogurt 
a sýr; tyto výrobky se případně mohou 
pomocí koeficientů stanovených Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přepočítat na „mléčné ekvivalenty“;
c) „producentem“ zemědělec, jehož 
podnik se nachází na zeměpisném území 
členského státu a který produkuje mléko 
a uvádí je na trh nebo se připravuje na to, 
že tyto činnosti v nejbližší době zahájí;
d) „podnikem“: podnik ve smyslu definice 
uvedené v článku 4 nařízení EU 
o režimech přímých plateb;
e) „odběratelem“ zemědělský podnik nebo 
seskupení, které od producenta nakupují 
mléko za účelem:
– jeho sběru, balení, skladování, chlazení 
nebo zpracování, včetně smluvního 
provádění této činnosti,
– jeho prodeje jednomu nebo více 
podnikům,ošetřují nebo zpracovávají 
mléko či mléčné výrobky;
f) „dodávkou“ každá dodávka mléka, jejíž 
součástí nejsou žádné mléčné výrobky a 
kterou producent poskytuje odběrateli, bez 
ohledu na to, zda přepravu provádí 
producent, odběratel, podnik 
zpracovávající nebo ošetřující tyto 
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produkty nebo třetí osoba;
g) „přímým prodejem“ veškerý prodej 
nebo převod mléka producentem přímo 
spotřebitelům, ale i prodej nebo převod 
mléčných výrobků producentem;
h) „uváděním na trh“ dodávky mléka 
nebo přímý prodej mléka nebo mléčných 
výrobků;
i) „individuální kvótou“ kvóta jednoho 
producenta k 1. dubnu každého období 
dvanácti měsíců;
j) „vnitrostátní kvótou“ kvóta uvedená 
v článku 103l, stanovená pro každý 
členský stát;
k) „disponibilní kvótou“ kvóta, kterou 
mají producenti k dispozici k 31. březnu 
období dvanácti měsíců, pro něž je kvóta 
z přebytku vypočtena, s přihlédnutím ke 
všem převodům, prodejům, změnám a 
dočasným přerozdělením, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení a k nimž došlo 
během uvedeného období dvanácti 
měsíců.
2. Pokud jde o definici v odst. 1 písm. e), 
za odběratele se rovněž považuje 
seskupení odběratelů ve stejné zeměpisné 
oblasti, které jménem svých členů provádí 
administrativní a účetní operace nezbytné 
pro úhradu dávky z přebytku. Pro účely 
první věty tohoto pododstavce se Řecko 
považuje za jednu zeměpisnou oblast a 
Řecko může za seskupení odběratelů 
rovněž považovat určitý veřejný orgán.
3. V souladu s definicí „dodávky“ 
obsaženou v písm. f) může Komise 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci upravit definici „přímého 
prodeje“, aby bylo zejména zajištěno, že 
žádné množství mléka nebo mléčných 
výrobků uváděných na trh nebude 
vyloučeno z režimu kvót.

Článek 103l
Vnitrostátní kvóty
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1. Vnitrostátní kvóty pro produkci mléka 
a mléčných výrobků uváděných na trh pět 
po sobě následujících období dvanácti 
měsíců počínaje 1. dubnem 2015 (dále jen 
„období dvanácti měsíců“) jsou stanoveny 
v příloze [VIIIa].
2. Kvóty uvedené v odstavci 1 se rozdělují 
mezi producenty podle článku 103m, 
přičemž se rozlišuje mezi dodávkami 
a přímým prodejem. Překročení 
vnitrostátních kvót stanoví na vnitrostátní 
úrovni každý členský stát v souladu 
s tímto oddílem, a to vždy samostatně pro 
dodávky a pro přímý prodej.
3. Vnitrostátní kvóty uvedené v příloze 
(VIIIa) se stanoví, aniž je dotčena 
možnost přezkumu s ohledem na 
všeobecnou situaci na trhu a zvláštní 
podmínky existující v některých členských 
státech.
4. Pro Bulharsko, Českou republiku, 
Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, 
Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, 
Slovinsko a Slovensko zahrnují 
vnitrostátní kvóty veškeré mléko nebo 
mléčný ekvivalent dodané kupujícímu 
nebo prodané přímo ke spotřebě bez 
ohledu na to, zda je produkováno nebo 
uváděno na trh v rámci přechodného 
opatření použitelného v těchto zemích.
5. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme všechna pravidla nezbytná 
k jednotnému provádění tohoto článku 
v členských státech. Postupy, oznamování 
a technická kritéria se stanoví v těchto 
pravidlech. 

Článek 103m
Individuální kvóty

1. Individuální kvóta nebo kvóty 
producentů k 1. dubnu 2015 se rovnají 
jejich individuálnímu referenčnímu 
množství nebo množstvím k 31. březnu 
2015, aniž jsou dotčeny převody, prodeje 
a změny kvóty, které nabývají účinnosti 
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1. dubna 2015.
2. Producenti mohou mít k dispozici jednu 
nebo dvě individuální kvóty, jednu pro 
dodávky a druhou pro přímý prodej. 
Převody množství jednoho producenta 
z jedné kvóty na druhou může provádět 
pouze příslušný orgán členského státu na 
základě řádně odůvodněné žádosti 
producenta.
3. Má-li producent k dispozici dvě kvóty, 
provádí se výpočet jeho příspěvku na 
případnou splatnou dávku z přebytku pro 
každou z nich zvlášť.
4. Část finské vnitrostátní kvóty přidělené 
pro dodávky podle článku 105l může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zvýšit za účelem odškodnění finských 
producentů SLOM až do výše 200 000 
tun. Tato rezerva, která se rozdělí v 
souladu s právními předpisy Společenství, 
musí být použita výhradně ve prospěch 
producentů, jejichž právo obnovit 
produkci bylo dotčeno v důsledku 
přistoupení.
5. Individuální kvóty se případně pro 
každé dotyčné období dvanácti měsíců 
pozmění tak, aby součet individuálních 
kvót pro dodávky a pro přímý prodej 
nepřekročil odpovídající část vnitrostátní 
kvóty upravené podle článku 103o, 
s přihlédnutím k případným snížením 
nezbytným pro doplnění vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 103q.

Článek 103n
Přidělování kvót z vnitrostátní rezervy

Členské státy přijmou pravidla, jež na 
základě objektivních kritérií, která oznámí 
Komisi, umožní přidělit producentům 
všechny kvóty pocházející z vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 103q nebo část 
těchto kvót.

Článek 103o
Správa kvót
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1. Komise upraví pro každý členský stát a 
pro každé období před jeho uplynutím 
prostřednictvím prováděcích aktů 
stanovených v článku 103af rozdělení 
vnitrostátních kvót na „dodávky„ a 
„přímý prodej“ s ohledem na převody 
mezi individuálními kvótami pro dodávky 
a pro přímý prodej, které si vyžádal 
producent.
2. Členské státy poskytují každý rok 
Komisi v termínech stanovených Komisí a 
podle pravidel, která Komise stanoví 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
článku 162, údaje nezbytné:
a) úpravu uvedenou v odstavci 1 tohoto 
článku;
b) výpočet dávky z přebytku, kterou má 
uhradit každý členský stát.

Článek 103p
Obsah tuku

1. Každému producentovi se stanoví 
referenční obsah tuku pro individuální 
kvótu pro dodávky, která mu byla 
přidělena.
2. Pro kvóty přidělené producentům dne 
31. března 2015 podle čl. 105c odst. 1 se 
referenční obsah tuku uvedený 
v odstavci 1 rovná referenčnímu obsahu 
tuku stanovenému pro tuto kvótu 
k uvedenému dni.
3. Referenční obsah tuku se pozmění, 
pokud dojde k převodu množství mezi 
kvótami uvedenému v čl. 103m odst. 2, 
a také v případě získání, převodu nebo 
dočasného převodu kvót v souladu 
s pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
čl. 103af písm. b).
4. Pro nové producenty, kteří mají 
individuální kvótu pro dodávky 
přidělenou výhradně z vnitrostátní 
rezervy, se obsah tuku stanoví v souladu s 
pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
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čl. 103af písm. b).
5. Individuální referenční obsah tuku 
uvedený v odstavci 1 se případně upraví 
po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
později, v případě nutnosti, na začátku 
každého období dvanácti měsíců, aby 
vážený průměr individuálního 
reprezentativního obsahu tuku pro každý 
členský stát nepřesáhl referenční obsah 
tuku stanovený v příloze [VIIIb] o více než 
0,1 gramu na kilogram.

Článek 103q
Vnitrostátní rezerva

1. Každý členský stát vytvoří vnitrostátní 
rezervu jako část vnitrostátních kvót 
stanovených v příloze [VIIIa], zejména 
s ohledem na přidělování stanovené 
v článku 103l. Vnitrostátní rezerva se 
doplňuje odebráním některých množství 
podle článku 103r, zadržením části 
převodů podle článku 103w nebo plošným 
snížením všech individuálních kvót. Tyto 
kvóty si uchovávají svůj původní účel, tj. 
dodávky nebo přímého prodeje.
2. Každá dodatečná kvóta přidělená 
členskému státu je automaticky začleněna 
do vnitrostátní rezervy a rozdělena podle 
předpokládaných potřeb na dodávky a 
přímý prodej.
3. Kvóty začleněné do vnitrostátní rezervy 
nemají referenční obsah tuku.

Článek 103r
Případy nečinnosti

1. Jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která disponuje individuálními kvótami, 
během období dvanácti měsíců již 
nedodržuje podmínky uvedené v čl. 103ka 
písm. c), vrátí se odpovídající množství 
zpět do vnitrostátní rezervy nejpozději do 
1. dubna následujícího kalendářního 
roku, s výjimkou situace, kdy se dotyčná 
osoba opět stane producentem ve smyslu 
čl. 103l písm. c) nejpozději do uvedeného 
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dne.
Jestliže se dotyčná osoba opět stane 
producentem do konce druhého období 
dvanácti měsíců následujícího po 
odstoupení, je jí vrácena celá individuální 
kvóta, která jí byla odebrána, nebo její 
část, a to do 1. dubna následujícího po dni
podání žádosti.
2. Jestliže producenti během nejméně 
jednoho období dvanácti měsíců 
neuvedou na trh nejméně 85 % své 
individuální kvóty, může členský stát 
rozhodnout, zda a za jakých podmínek se 
celá nevyužitá kvóta nebo její část začlení 
do vnitrostátní rezervy.
Členský stát může stanovit podmínky, za 
jakých se kvóta znovu udělí dotyčnému 
producentovi v případě, že znovu začne 
uvádět zboží na trh.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě 
vyšší moci nebo v náležitě odůvodněných 
případech, které dočasně ovlivňují výrobní 
kapacitu dotyčných producentů a které 
uzná příslušný orgán.

Článek 103s
Dočasné převody

1. Do konce každého období dvanácti 
měsíců členské státy povolí, aby 
v dotyčném období byly provedeny 
dočasné převody části individuálních kvót, 
které oprávnění producenti nemají v 
úmyslu využít.
Členské státy mohou upravit převody 
podle kategorií producentů nebo struktur 
mlékárenské výroby, mohou je omezit ve 
vztahu k jednotlivým odběratelům nebo v 
rámci regionů, mohou povolovat celkové 
převody v případech stanovených v 
čl. 103r odst. 3 a mohou určit, v jaké míře 
může převodce opakovat provádění 
převodů.
2. Každý členský stát se může rozhodnout, 
že nepoužije odstavec 1, na základě 
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jednoho nebo obou těchto kritérií:
a) potřeby napomoci strukturálnímu 
rozvoji a strukturálním změnám;
b) naléhavých správních potřeb.

Článek 103t
Převody kvót spolu s pozemky

1. Individuální kvóty se v případě prodeje, 
nájmu, převodu v rámci dědictví nebo 
očekávaného dědictví nebo jakéhokoli 
jiného převodu majícího pro producenta 
srovnatelné právní účinky převádějí spolu 
s daným zemědělským podnikem na 
přebírající producenty v souladu 
s pravidly, jež členské státy stanoví 
s přihlédnutím k plochám užívaným 
k produkci mléka nebo k jiným 
objektivním kritériím, případně na 
základě dohody mezi stranami. Část kvóty, 
která případně není převedena spolu se 
zemědělským podnikem, se připojí 
k vnitrostátní rezervě.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
v souladu s odstavcem 1 v rámci 
zemědělského nájmu nebo jiným 
způsobem se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy na základě 
objektivních kritérií a s cílem přidělovat 
kvóty výhradně producentům rozhodnout, 
že se kvóta nepřevede spolu se 
zemědělským podnikem.
3. V případě převodu pozemků veřejným 
orgánům a/nebo z důvodu veřejného 
zájmu, nebo pokud je převod prováděn 
pro nezemědělské účely, členské státy 
zajistí, aby byla provedena opatření 
nezbytná k ochraně oprávněných zájmů 
dotčených stran, a zejména aby 
odstupující producenti, pokud to mají v 
úmyslu, mohli pokračovat v produkci 
mléka.
4. Pokud v případě zemědělských nájmů, 
jejichž lhůta uplyne bez možnosti 
prodloužení za srovnatelných podmínek, 
nebo v situacích, které mají srovnatelné 
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právní účinky, neexistuje mezi stranami 
žádná dohoda, převedou se individuální 
kvóty zcela nebo zčásti na producenty, 
kteří tyto podniky přebírají, a to v souladu 
s právními předpisy, které členské státy 
přijaly s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům stran.

Článek 103u
Zvláštní opatření pro provádění převodů

1. S cílem úspěšně dokončit 
restrukturalizaci produkce mléka nebo 
zlepšit životní prostředí mohou členské 
státy v souladu s pravidly stanovenými 
s přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčených osob:
a) poskytnout producentům, kteří se 
zaváží definitivně ukončit zcela nebo 
zčásti svou produkci mléka, náhradu 
formou jedné nebo více ročních splátek a 
takto uvolněné individuální kvóty převést 
do vnitrostátní rezervy;
b) na základě objektivních kritérií stanovit 
podmínky, za kterých mohou producenti 
na počátku období dvanácti měsíců získat 
za úplatu od příslušného orgánu nebo 
subjektu určeného tímto orgánem 
individuální kvóty, které definitivně uvolní 
jiní producenti na konci předcházejícího 
období dvanácti měsíců za náhradu 
vyplacenou v jedné nebo více ročních 
splátkách představující stejnou částku 
jako v případě uvedené platby;
c) centralizovat převody kvót bez pozemků 
a dohlížet na ně;
d) stanovit, že v případě převodu pozemků 
uskutečňovaného s cílem zlepšit životní 
prostředí se individuální kvóta přidělí 
odstupujícímu producentovi, jestliže má v 
úmyslu pokračovat v produkci mléka;
e) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka a na základě objektivních kritérií 
určit regiony nebo sběrné oblasti, v jejichž 
rámci je povolen definitivní převod kvót, 
aniž by při tom došlo k převodu 
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příslušných pozemků;
f) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka v zemědělském podniku nebo 
přispět k rozšíření produkce povolit 
definitivní převod kvót bez převodu 
příslušných pozemků nebo naopak, a to 
na základě žádosti producenta podané 
příslušnému orgánu nebo subjektu tímto 
orgánem určenému.
2. Odstavec 1 může být prováděn na 
celostátní úrovni, na příslušné územní 
úrovni nebo ve sběrných oblastech.

Článek 103v
Zadržení kvót

1. Při převodech uvedených v článcích 
103t a 103u mohou členské státy na 
základě objektivních kritérií zadržet část 
individuálních kvót pro svou vnitrostátní 
rezervu.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
podle článků 103t a 103u s příslušnými 
pozemky nebo bez nich formou 
zemědělského nájmu nebo jinými 
prostředky se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy rozhodnout 
na základě objektivních kritérií a s cílem 
zajistit přidělování kvót výhradně 
producentům, zda a za jakých podmínek 
se celá převedená kvóta nebo její část vrátí 
do vnitrostátní rezervy.

Článek 103w
Podpora pro získání kvót

Na prodej, převod nebo přidělení kvót 
podle tohoto oddílu nesmí žádný veřejný 
orgán poskytnout finanční pomoc přímo 
spojenou se získáním kvót.

Článek 103x
Dávka z přebytku

1. Dávka z přebytku se hradí z mléka a 
mléčných výrobků uváděných na trh 
v množství přesahujícím vnitrostátní 
kvótu. 
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Výše dávky je stanovena na 27,83 EUR na 
100 kilogramů mléka.
2. Členské státy odpovídají Společenství za 
úhradu dávky z přebytku, která vyplývá 
z překročení vnitrostátní kvóty určené na 
vnitrostátní úrovni samostatně pro 
dodávky a přímý prodej, a v období od 
16. října do 30. listopadu následujícím po 
dotyčném období dvanácti měsíců uhradí 
99 % splatné částky ve prospěch EZZF.
3. Pokud není dávka z přebytku stanovená 
v odstavci 1 uhrazena do dne splatnosti, 
odečte Komise po poradě s Výborem 
zemědělských fondů částku rovnající se 
neuhrazené dávce z přebytku z měsíčních 
plateb ve smyslu článku xx a čl. xx odst. x 
horizontálního nařízení (ES). Dříve, než 
takto rozhodne, zašle Komise dotyčnému 
členskému státu upomínku a tento stát 
sdělí své stanovisko do jednoho týdne. 
Článek xx horizontálního nařízení (ES) se 
nepoužije.

Článek 103y
Příspěvek producentů na splatnou dávku 

z přebytku
Podle článků 103x a 103ac se dávka 
z přebytku v plné výši rozdělí mezi 
producenty, kteří se podíleli na každém 
z překročení vnitrostátních kvót 
uvedených v čl. 103l odst. 2.
Aniž jsou dotčeny článek 103z a čl. 103ac 
odst. 1, odpovídají producenti členskému 
státu za úhradu svého příspěvku na 
splatnou dávku z přebytku vypočteného 
podle článků 103o, 103p a 103z, a to na 
základě pouhé skutečnosti, že překročili 
kvóty, které měli k dispozici.

Článek 103z
Dávka z přebytku v případě dodávek

1. Za účelem stanovení konečné výše 
dávky z přebytku se množství dodaná 
každým producentem zvýší nebo sníží, 
pokud se skutečný obsah tuku liší od 
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referenčního obsahu tuku.
2. Příspěvek každého producenta na 
úhradu dávky z přebytku se stanoví na 
základě rozhodnutí členského státu poté, 
co všechny nevyužité části vnitrostátní 
kvóty přidělené na dodávky byly nebo 
nebyly přerozděleny, úměrně k 
individuálním kvótám každého 
producenta nebo podle objektivních 
kritérií, která stanoví členský stát:
a) na vnitrostátní úrovni na základě 
překročení kvóty, kterou každý producent 
disponuje;
b) nebo nejprve na úrovni odběratele a 
potom případně na celostátní úrovni.

Článek 103aa
Úloha odběratelů

1. Odběratelé odpovídají za výběr 
příspěvků na dávku z přebytku od 
producentů a ve lhůtě stanovené Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů podle čl. 
103af písm. d), f) a g) uhradí příslušnému 
subjektu členského státu částku těchto 
příspěvků, která se získá srážkou z ceny 
mléka placené producentům, kteří 
způsobili překročení, nebo kterou vyberou 
jakýmkoli jiným vhodným způsobem, 
pokud ke srážce z ceny nedojde.
2. Jestliže odběratel nahradí zcela nebo 
částečně jednoho nebo více jiných 
odběratelů, vezmou se pro zbývající část 
probíhajícího období dvanácti měsíců v 
úvahu individuální kvóty, kterými 
producenti disponují, po odečtení již 
dodaných množství a s ohledem na jejich 
obsah tuku. Tento odstavec se použije i 
tehdy, jestliže producent přechází od 
jednoho odběratele k druhému.
3. Jestliže během referenčního období 
přesáhnou množství dodaná producentem 
disponibilní kvótu producenta, může 
příslušný členský stát rozhodnout, že 
odběratel provede srážku z ceny mléka 
u každé dodávky dotyčného producenta 
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nad kvótu jako zálohu na příspěvek 
producenta, a to podle prováděcích 
pravidel stanovených členským státem. 
Členský stát může stanovit zvláštní 
opatření, aby umožnil odběratelům srážet 
tuto zálohu, pokud producenti dodávají 
více odběratelům.

Článek 103ab
Povolení

Činnost odběratele podléhá předchozímu 
schválení členským státem v souladu 
s kritérii stanovenými Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm. f) a v 
souladu s postupem stanoveným 
prostřednictvím prováděcích aktů podle 
článku 103af.

Článek 103ac
Dávka z přebytku v případě přímého 

prodeje
1. V případě přímého prodeje a na základě 
rozhodnutí členského státu se příspěvek 
producentů na úhradu dávky z přebytku 
stanoví na příslušné územní nebo 
celostátní úrovni poté, co nevyužitá část 
vnitrostátní kvóty přidělené na přímé 
dodávky byla nebo nebyla přerozdělena.
2. Členské státy stanoví základ pro výpočet 
příspěvku producenta na splatnou dávku z 
přebytku z celkového množství prodaného 
nebo převedeného mléka nebo mléka 
použitého k produkci prodaných nebo 
převedených mléčných výrobků, za použití 
kritérií stanovených Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm.b).
3. Za účelem stanovení konečné výše 
dávky z přebytku se nebere v úvahu žádná 
oprava týkající se obsahu tuku.
4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů podle čl. 103af písm.d) a f) stanoví, 
jak a kdy bude příslušnému subjektu 
členského státu dávka z přebytku 
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uhrazena. 
Článek 103ad

Přeplatky a nedoplatky
1. Pokud se v případě dodávek nebo 
přímého prodeje zjistí, že je nutné uhradit 
dávku z přebytku a že příspěvek vybraný 
od producentů je vyšší než tato dávka, 
může členský stát:
a) použít část přeplatku nebo celý 
přeplatek k financování opatření 
uvedených v čl. 103u odst. 1 písm. a), 
a/nebo
b) přerozdělit tento přeplatek částečně 
nebo úplně producentům, kteří:
– náležejí do prioritních kategorií 
stanovených členským státem na základě 
objektivních kritérií a ve lhůtě stanovené 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm.g),
– se dostali do výjimečné situace v 
důsledku některého vnitrostátního 
předpisu, jenž s režimem kvót pro mléko a 
ostatní mléčné výrobky stanoveným v této 
kapitole nesouvisí.
2. Pokud se zjistí, že není nutné hradit 
žádnou dávku z přebytku, vrátí se všechny 
zálohy vybrané odběratelem nebo 
členským státem nejpozději na konci 
následujícího období dvanácti měsíců.
3. Pokud odběratel neplní povinnost 
vybírat příspěvek producentů na dávku 
z přebytku podle článku 103aa, může 
členský stát vybrat neuhrazené částky 
přímo od producenta, aniž je dotčen 
jakýkoli postih, který může uplatnit na 
odběratele v prodlení.
4. Pokud producent nebo odběratel 
nedodrží lhůtu splatnosti, uhradí 
členskému státu úroky z prodlení, které 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů podle čl. 103af písm. e).

Článek 103ae
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Akty v přenesené pravomoci
Aby se zajistilo, že režim mléčných kvót 
dosáhne svých cílů, zejména účinného 
používání a výpočtu jednotlivých kvót a 
výběru a používání dávky, přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci pravidla týkající se:
a) dočasných a definitivních změn kvóty;
b) rozdělování nevyužitých kvót;
c) mezní hodnoty pro faktor korekce tuku;
d) závazků producentů dodávat 
schváleným odběratelům;
e) kritérií, na základě nichž členské státy 
schvalují odběratele;
f) objektivních kritérií pro přerozdělování 
doplňkové dávky;
g) veškerých změn v definici „přímého 
prodeje“, přičemž je nutno brát v potaz 
definici „dodávky“ uvedenou v čl. 103k 
písm. f).

Článek 103af
Prováděcí akty

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
stanoví pravidla nezbytná pro použití 
systému kvót, včetně pravidel týkajících 
se:
a) definitivních změn jednotlivých kvót a 
jejich rozdělení mezi dodávky a přímý 
prodej po oznámení členských států;
b) určení koeficientu pro obsah tuku v 
rámci jednotlivých kvót a jeho korekci;
c) určení mléčného ekvivalentu ze strany 
členských států;
d) postupu, časového rozmezí a 
fungování, pokud jde o hrazení dávky, 
přerozdělení doplňkové dávky a snížení či 
zálohy, jestliže je nutno dodržet časové 
rozmezí;
e) uplatnění úroku v případě pozdní 
platby a odpovídajících sazeb dávky;
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f) informování producentů o nových 
definicích, sdělování individuálních kvót a  
dávky;
g) informací o uplatňování doplňkové 
dávky v odvětví mléka a o dohodách v této 
věci;
h) stanovení vzorových prohlášení o 
dodávkách a přímém prodeji;
i) vyplňování prohlášení, vedení rejstříků 
a oznamování informací ze strany 
producentů a odběratelů;
j) kontrol dodávek a přímého prodeje.

Or. es

Pozměňovací návrh 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Část II – Název II – Kapitola II – Oddíl III – Pododdíl 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PODODDÍL 1
REŽIM ŘÍZENÍ PRODUKCE 

V ODVĚTVÍ MLÉKA
Článek 103k

Definice
1. Pro účely tohoto oddílu se rozumí:
a) „mlékem“ produkt získaný dojením 
jedné nebo více krav;
b) „mléčnými výrobky“ všechny mléčné 
produkty jiné než mléko, zejména 
odstředěné mléko, smetana, máslo, jogurt 
a sýr; tyto výrobky se případně mohou 
pomocí koeficientů stanovených Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přepočítat na „mléčné ekvivalenty“;
c) „producentem“ zemědělec, jehož 
podnik se nachází na zeměpisném území 
členského státu a který produkuje mléko 
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a uvádí je na trh nebo se připravuje na to, 
že tyto činnosti v nejbližší době zahájí;
d) „podnikem“ podnik ve smyslu definice 
uvedené v článku 4 nařízení EU 
o režimech přímých plateb;
e) „odběratelem“ zemědělský podnik nebo 
seskupení, které od producenta nakupují 
mléko za účelem:
– jeho sběru, balení, skladování, chlazení 
nebo zpracování, včetně smluvního 
provádění této činnosti,
– jeho prodeje jednomu nebo více 
podnikům,ošetřují nebo zpracovávají 
mléko či mléčné výrobky;
f) „dodávkou“ každá dodávka mléka, jejíž 
součástí nejsou žádné mléčné výrobky a 
kterou producent poskytuje odběrateli, bez 
ohledu na to, zda přepravu provádí 
producent, odběratel, podnik 
zpracovávající nebo ošetřující tyto 
produkty nebo třetí osoba;
g) „přímým prodejem“ veškerý prodej 
nebo převod mléka producentem přímo 
spotřebitelům, ale i prodej nebo převod 
mléčných výrobků producentem;
h) „uváděním na trh“ dodávky mléka 
nebo přímý prodej mléka nebo mléčných 
výrobků;
i) „individuální kvótou“ kvóta jednoho 
producenta k 1. dubnu každého období 
dvanácti měsíců;
j) „vnitrostátní kvótou“ kvóta uvedená v 
článku 103l, stanovená pro každý členský 
stát;
k) „disponibilní kvótou“ kvóta, kterou 
mají producenti k dispozici k 31. březnu 
období dvanácti měsíců, pro něž je kvóta 
z přebytku vypočtena, s přihlédnutím ke 
všem převodům, prodejům, změnám a 
dočasným přerozdělením, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení a k nimž došlo 
během uvedeného období dvanácti 
měsíců.
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2. Pokud jde o definici v odst. 1 písm. e), 
za odběratele se rovněž považuje 
seskupení odběratelů ve stejné zeměpisné 
oblasti, které jménem svých členů provádí 
administrativní a účetní operace nezbytné 
pro úhradu dávky z přebytku. Pro účely 
první věty tohoto pododstavce se Řecko 
považuje za jednu zeměpisnou oblast a 
Řecko může za seskupení odběratelů 
rovněž považovat určitý veřejný orgán.
3. V souladu s definicí „dodávky“ 
obsaženou v písm. f) může Komise 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci upravit definici „přímého 
prodeje“, aby bylo zejména zajištěno, že 
žádné množství mléka nebo mléčných 
výrobků uváděné na trh nebude vyloučeno 
z režimu kvót.

Článek 103l
Vnitrostátní kvóty

1. Vnitrostátní kvóty pro produkci mléka 
a mléčných výrobků uváděných na trh pět 
po sobě následujících období dvanácti 
měsíců počínaje 1. dubnem 2015 (dále jen 
„období dvanácti měsíců“) jsou stanoveny 
v příloze [VIIIa].
2. Kvóty uvedené v odstavci 1 se rozdělují 
mezi producenty podle článku 103m, 
přičemž se rozlišuje mezi dodávkami 
a přímým prodejem. Překročení 
vnitrostátních kvót stanoví na vnitrostátní 
úrovni každý členský stát v souladu s 
tímto oddílem, a to vždy samostatně pro 
dodávky a pro přímý prodej.
3. Vnitrostátní kvóty uvedené v příloze 
(VIIIa) se stanoví, aniž je dotčena 
možnost přezkumu s ohledem na 
všeobecnou situaci na trhu a zvláštní 
podmínky existující v některých členských 
státech.
4. Pro Bulharsko, Českou republiku, 
Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, 
Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, 
Slovinsko a Slovensko zahrnují 
vnitrostátní kvóty veškeré mléko nebo 
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mléčný ekvivalent dodané kupujícímu 
nebo prodané přímo ke spotřebě bez 
ohledu na to, zda je produkováno nebo 
uváděno na trh v rámci přechodného 
opatření použitelného v těchto zemích.
5. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme všechna pravidla nezbytná 
k jednotnému provádění tohoto článku 
v členských státech. Postupy, oznamování 
a technická kritéria se stanoví v těchto 
pravidlech. 

Článek 103m
Individuální kvóty

1. Individuální kvóta nebo kvóty 
producentů k 1. dubnu 2015 se rovnají 
jejich individuálnímu referenčnímu 
množství nebo množstvím k 31. březnu 
2015, aniž jsou dotčeny převody, prodeje 
a změny kvóty, které nabývají účinnosti 
1. dubna 2015.
2. Producenti mohou mít k dispozici jednu 
nebo dvě individuální kvóty, jednu pro 
dodávky a druhou pro přímý prodej. 
Převody množství jednoho producenta 
z jedné kvóty na druhou může provádět 
pouze příslušný orgán členského státu na 
základě řádně odůvodněné žádosti 
producenta.
3. Má-li producent k dispozici dvě kvóty, 
provádí se výpočet jeho příspěvku na 
případnou splatnou dávku z přebytku pro 
každou z nich zvlášť.
4. Část finské vnitrostátní kvóty přidělené 
pro dodávky podle článku 105l může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zvýšit za účelem odškodnění finských 
producentů SLOM až do výše 200 000 
tun. Tato rezerva, která se rozdělí v 
souladu s právními předpisy Společenství, 
musí být použita výhradně ve prospěch 
producentů, jejichž právo obnovit 
produkci bylo dotčeno v důsledku 
přistoupení.
5. Individuální kvóty se případně pro 
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každé dotyčné období dvanácti měsíců 
pozmění tak, aby součet individuálních 
kvót pro dodávky a pro přímý prodej 
nepřekročil odpovídající část vnitrostátní 
kvóty upravené podle článku 103o, 
s přihlédnutím k případným snížením 
nezbytným pro doplnění vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 103q.

Článek 103n
Přidělování kvót z vnitrostátní rezervy

Členské státy přijmou pravidla, jež na 
základě objektivních kritérií, která oznámí 
Komisi, umožní přidělit producentům 
všechny kvóty pocházející z vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 103q nebo část 
těchto kvót.

Článek 103o
Správa kvót

1. Komise upraví pro každý členský stát a 
pro každé období před jeho uplynutím 
prostřednictvím prováděcích aktů 
stanovených v článku 103af rozdělení 
vnitrostátních kvót na „dodávky„ a 
„přímý prodej“ s ohledem na převody 
mezi individuálními kvótami pro dodávky 
a pro přímý prodej, které si vyžádal 
producent.
2. Členské státy poskytují každý rok 
Komisi v termínech stanovených Komisí a 
podle pravidel, která Komise stanoví 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
článku 162, údaje nezbytné:
a) pro úpravu uvedenou v odstavci 1 
tohoto článku;
b) pro výpočet dávky z přebytku, kterou 
má uhradit každý členský stát.

Článek 103p
Obsah tuku

1. Každému producentovi se stanoví 
referenční obsah tuku pro individuální 
kvótu pro dodávky, která mu byla 
přidělena.
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2. Pro kvóty přidělené producentům dne 
31. března 2015 podle čl. 105c odst. 1 se 
obsah tuku ve smyslu odstavce 1 rovná 
referenčnímu obsahu tuku stanovenému 
pro tuto kvótu k uvedenému dni.
3. Referenční obsah tuku se pozmění, 
pokud dojde k převodu množství mezi 
kvótami uvedenému v čl. 103m odst. 2, 
a také v případě získání, převodu nebo 
dočasného převodu kvót v souladu 
s pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
čl. 103af písm. b).
4. Pro nové producenty, kteří mají 
individuální kvótu pro dodávky 
přidělenou výhradně z vnitrostátní 
rezervy, se obsah tuku stanoví v souladu s 
pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
čl. 103af písm. b).
5. Individuální referenční obsah tuku 
uvedený v odstavci 1 se případně upraví 
po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
později, v případě nutnosti, na začátku 
každého období dvanácti měsíců, aby 
vážený průměr individuálního 
reprezentativního obsahu tuku pro každý 
členský stát nepřesáhl referenční obsah 
tuku stanovený v příloze [VIIIb] o více než 
0,1 gramu na kilogram.

Článek 103q
Vnitrostátní rezerva

1. Každý členský stát vytvoří vnitrostátní 
rezervu jako část vnitrostátních kvót 
stanovených v příloze [VIIIa], zejména 
s ohledem na přidělování stanovené 
v článku 103l. Vnitrostátní rezerva se 
doplňuje odebráním některých množství 
podle článku 103r, zadržením části 
převodů podle článku 103w nebo plošným 
snížením všech individuálních kvót. Tato 
množství si uchovávají svůj původní účel, 
tj. dodávky nebo přímého prodeje.
2. Každá dodatečná kvóta přidělená 
členskému státu je automaticky začleněna 
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do vnitrostátní rezervy a rozdělena podle 
předpokládaných potřeb na dodávky a 
přímý prodej.
3. Kvóty začleněné do vnitrostátní rezervy 
nemají referenční obsah tuku.

Článek 103r
Případy nečinnosti

1. Jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která disponuje individuálními kvótami, 
během období dvanácti měsíců nedodržuje 
podmínky uvedené v čl. 103ka písm. c), 
vrátí se odpovídající množství zpět do 
vnitrostátní rezervy nejpozději do 1. dubna 
následujícího kalendářního roku, s 
výjimkou situace, kdy se dotyčná osoba 
opět stane producentem ve smyslu čl. 103l 
písm. c) nejpozději do uvedeného dne.
Jestliže se dotyčná osoba opět stane 
producentem do konce druhého období 
dvanácti měsíců následujícího po 
odstoupení, je jí vrácena celá individuální 
kvóta, která jí byla odebrána, nebo její 
část, a to do 1. dubna následujícího po dni 
podání žádosti.
2. Jestliže producenti během nejméně 
jednoho období dvanácti měsíců 
neuvedou na trh nejméně 85 % své 
individuální kvóty, může členský stát 
rozhodnout, zda a za jakých podmínek se 
celá nevyužitá kvóta nebo její část začlení 
do vnitrostátní rezervy.
Členský stát může stanovit podmínky, za 
jakých se kvóta znovu udělí dotyčnému 
producentovi v případě, že znovu začne 
uvádět zboží na trh.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě 
vyšší moci nebo v náležitě odůvodněných 
případech, které dočasně ovlivňují výrobní 
kapacitu dotyčných producentů a které 
uzná příslušný orgán.

Článek 103s
Dočasné převody

1. Do konce každého období dvanácti 
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měsíců členské státy povolí, aby v 
dotyčném období byly provedeny dočasné 
převody části individuálních kvót, které 
oprávnění producenti nemají v úmyslu 
využít.
Členské státy mohou upravit převody 
podle kategorií producentů nebo struktur 
mlékárenské výroby, mohou je omezit ve 
vztahu k jednotlivým odběratelům nebo v 
rámci regionů, mohou povolovat celkové 
převody v případech stanovených v čl. 
103r odst. 3 a mohou určit, v jaké míře 
může převodce opakovat provádění 
převodů.
2. Každý členský stát se může rozhodnout, 
že nepoužije odstavec 1, na základě 
jednoho nebo obou těchto kritérií:
a) potřeby napomoci strukturálnímu 
rozvoji a strukturálním změnám;
b) naléhavých správních potřeb.

Článek 103t
Převody kvót spolu s pozemky

1. Individuální kvóty se v případě prodeje, 
nájmu, převodu v rámci dědictví nebo 
očekávaného dědictví nebo jakéhokoli 
jiného převodu majícího pro producenta 
srovnatelné právní účinky převádějí spolu 
s daným zemědělským podnikem na 
přebírající producenty v souladu s 
pravidly, jež členské státy stanoví s 
přihlédnutím k plochám užívaným k 
produkci mléka nebo k jiným objektivním 
kritériím, případně na základě dohody 
mezi stranami. Část kvóty, která případně 
není převedena spolu se zemědělským 
podnikem, se připojí k vnitrostátní 
rezervě.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
v souladu s odstavcem 1 v rámci 
zemědělského nájmu nebo jiným 
způsobem se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy na základě 
objektivních kritérií a s cílem přidělovat 
kvóty výhradně producentům rozhodnout, 
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že se kvóta nepřevede spolu se 
zemědělským podnikem.
3. V případě převodu pozemků veřejným 
orgánům a/nebo z důvodu veřejného 
zájmu, nebo pokud je převod prováděn 
pro nezemědělské účely, členské státy 
zajistí, aby byla provedena opatření 
nezbytná k ochraně oprávněných zájmů 
dotčených stran, a zejména aby 
odstupující producenti, pokud to mají v 
úmyslu, mohli pokračovat v produkci 
mléka.
4. Pokud v případě zemědělských nájmů, 
jejichž lhůta uplyne bez možnosti 
prodloužení za srovnatelných podmínek, 
nebo v situacích, které mají srovnatelné 
právní účinky, neexistuje mezi stranami 
žádná dohoda, převedou se individuální 
kvóty zcela nebo zčásti na producenty, 
kteří tyto podniky přebírají, a to v souladu 
s právními předpisy, které členské státy 
přijaly s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům stran.

Článek 103u
Zvláštní opatření pro provádění převodů

1. S cílem úspěšně dokončit 
restrukturalizaci produkce mléka nebo 
zlepšit životní prostředí mohou členské 
státy v souladu s pravidly stanovenými s 
přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčených osob:
a) poskytnout producentům, kteří se 
zaváží definitivně ukončit zcela nebo 
zčásti svou produkci mléka, náhradu 
formou jedné nebo více ročních splátek a 
takto uvolněné individuální kvóty převést 
do vnitrostátní rezervy;
b) na základě objektivních kritérií stanovit 
podmínky, za kterých mohou producenti 
na počátku období dvanácti měsíců získat 
za úplatu od příslušného orgánu nebo 
subjektu určeného tímto orgánem 
individuální kvóty, které definitivně uvolní 
jiní producenti na konci předcházejícího 
období dvanácti měsíců za náhradu 
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vyplacenou v jedné nebo více ročních 
splátkách představující stejnou částku 
jako v případě uvedené platby;
c) centralizovat převody kvót bez pozemků 
a dohlížet na ně;
d) stanovit, že v případě převodu pozemků 
uskutečňovaného s cílem zlepšit životní 
prostředí se individuální kvóta přidělí 
odstupujícímu producentovi, jestliže má v 
úmyslu pokračovat v produkci mléka;
e) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka a na základě objektivních kritérií 
určit regiony nebo sběrné oblasti, v jejichž 
rámci je povolen definitivní převod kvót, 
aniž by při tom došlo k převodu 
příslušných pozemků;
f) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka v zemědělském podniku nebo 
přispět k rozšíření produkce povolit 
definitivní převod kvót bez převodu 
příslušných pozemků nebo naopak, a to 
na základě žádosti producenta podané 
příslušnému orgánu nebo subjektu tímto 
orgánem určenému.
2. Odstavec 1 může být prováděn na 
celostátní úrovni, na příslušné územní 
úrovni nebo ve sběrných oblastech.

Článek 103v
Zadržení kvót

1. Při převodech uvedených v článcích 
103t a 103u mohou členské státy na 
základě objektivních kritérií zadržet část 
individuálních kvót pro svou vnitrostátní 
rezervu.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
podle článků 103t a 103u s příslušnými 
pozemky nebo bez nich formou 
zemědělského nájmu nebo jinými 
prostředky se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy rozhodnout 
na základě objektivních kritérií a s cílem 
zajistit přidělování kvót výhradně 
producentům, zda a za jakých podmínek 
se celá převedená kvóta nebo její část vrátí 
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do vnitrostátní rezervy.
Článek 103w

Podpora pro získání kvót
Na prodej, převod nebo přidělení kvót 
podle tohoto oddílu nesmí žádný veřejný 
orgán poskytnout finanční pomoc přímo 
spojenou se získáním kvót.

Článek 103x
Dávka z přebytku

1. Dávka z přebytku se hradí z mléka a 
mléčných výrobků uváděných na trh 
v množství přesahujícím vnitrostátní 
kvótu. 
Výše dávky je stanovena na 27,83 EUR na 
100 kilogramů mléka.
2. Členské státy odpovídají Společenství za 
úhradu dávky z přebytku, která vyplývá 
z překročení vnitrostátní kvóty určené na
vnitrostátní úrovni samostatně pro 
dodávky a přímý prodej, a v období od 
16. října do 30. listopadu následujícím po 
dotyčném období dvanácti měsíců uhradí 
99 % splatné částky ve prospěch EZZF.
3. Pokud není dávka z přebytku stanovená 
v odstavci 1 uhrazena do dne splatnosti, 
odečte Komise po poradě s Výborem 
zemědělských fondů částku rovnající se 
neuhrazené dávce z přebytku z měsíčních 
plateb ve smyslu článku xx a čl. xx odst. x 
horizontálního nařízení (ES). Dříve, než 
takto rozhodne, zašle Komise dotyčnému 
členskému státu upomínku a tento stát 
sdělí své stanovisko do jednoho týdne. 
Článek xx horizontálního nařízení (ES) se 
nepoužije.

Článek 103y
Příspěvek producentů na splatnou dávku z 

přebytku
Podle článků 103x a 103ac se dávka 
z přebytku v plné výši rozdělí mezi 
producenty, kteří se podíleli na každém 
z překročení vnitrostátních kvót 
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uvedených v čl. 103l odst. 2.
Aniž jsou dotčeny článek 103z a čl. 103ac 
odst. 1, odpovídají producenti členskému 
státu za úhradu svého příspěvku na 
splatnou dávku z přebytku vypočteného 
podle článků 103o, 103p a 103z, a to na 
základě pouhé skutečnosti, že překročili 
kvóty, které měli k dispozici.

Článek 103z
Dávka z přebytku v případě dodávek

1. Za účelem stanovení konečné výše 
dávky z přebytku se množství dodaná 
každým producentem zvýší nebo sníží, 
pokud se skutečný obsah tuku liší od 
referenčního obsahu tuku.
2. Příspěvek každého producenta na 
úhradu dávky z přebytku se stanoví na 
základě rozhodnutí členského státu poté, 
co všechny nevyužité části vnitrostátní 
kvóty přidělené na dodávky byly nebo 
nebyly přerozděleny, úměrně k 
individuálním kvótám každého 
producenta nebo podle objektivních 
kritérií, která stanoví členský stát:
a) na vnitrostátní úrovni na základě 
překročení kvóty, kterou každý producent 
disponuje;
b) nebo nejprve na úrovni odběratele a 
potom případně na celostátní úrovni.

Článek 103aa
Úloha odběratelů

1. Odběratelé odpovídají za výběr 
příspěvků na dávku z přebytku od 
producentů a ve lhůtě stanovené Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů podle čl. 
103af písm. d), f) a g) uhradí příslušnému 
subjektu členského státu částku těchto 
příspěvků, která se získá srážkou z ceny 
mléka placené producentům, kteří 
způsobili překročení, nebo kterou vyberou 
jakýmkoli jiným vhodným způsobem, 
pokud ke srážce z ceny nedojde.
2. Jestliže odběratel nahradí zcela nebo 



PE494.484v01-00 124/162 AM\909518CS.doc

CS

částečně jednoho nebo více jiných 
odběratelů, vezmou se pro zbývající část 
probíhajícího období dvanácti měsíců v 
úvahu individuální kvóty, kterými 
producenti disponují, po odečtení již 
dodaných množství a s ohledem na jejich 
obsah tuku. Tento odstavec se použije i 
tehdy, jestliže producent přechází od 
jednoho odběratele k druhému.
3. Jestliže během referenčního období 
přesáhnou množství dodaná producentem 
disponibilní kvótu producenta, může 
příslušný členský stát rozhodnout, že 
odběratel provede srážku z ceny mléka 
u každé dodávky dotyčného producenta 
nad kvótu jako zálohu na příspěvek 
producenta, a to podle prováděcích 
pravidel stanovených členským státem. 
Členský stát může stanovit zvláštní
opatření, aby umožnil odběratelům srážet 
tuto zálohu, pokud producenti dodávají 
více odběratelům.

Článek 103ab
Povolení

Činnost odběratele podléhá předchozímu 
schválení členským státem v souladu 
s kritérii stanovenými Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm. f) a v 
souladu s postupem stanoveným 
prostřednictvím prováděcích aktů podle 
článku 103af.

Článek 103ac
Dávka z přebytku v případě přímého 

prodeje
1. V případě přímého prodeje a na základě 
rozhodnutí členského státu se příspěvek 
producentů na úhradu dávky z přebytku 
stanoví na příslušné územní nebo 
celostátní úrovni poté, co nevyužitá část 
vnitrostátní kvóty přidělené na přímé 
dodávky byla nebo nebyla přerozdělena.
2. Členské státy stanoví základ pro výpočet 
příspěvku producenta na splatnou dávku z 
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přebytku z celkového množství prodaného 
nebo převedeného mléka nebo mléka 
použitého k produkci prodaných nebo 
převedených mléčných výrobků, za použití 
kritérií stanovených Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm.b).
3. Za účelem stanovení konečné výše 
dávky z přebytku se nebere v úvahu žádná 
oprava týkající se obsahu tuku.
4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů podle čl. 103af písm.d) a f) stanoví, 
jak a kdy bude příslušnému subjektu 
členského státu dávka z přebytku 
uhrazena. 

Článek 103ad
Přeplatky a nedoplatky
1. Pokud se v případě dodávek nebo 
přímého prodeje zjistí, že je nutné uhradit 
dávku z přebytku a že příspěvek vybraný 
od producentů je vyšší než tato dávka, 
může členský stát:
a) použít část přeplatku nebo celý 
přeplatek k financování opatření 
uvedených v čl. 103u odst. 1 písm. a), 
a/nebo
b) přerozdělit tento přeplatek částečně 
nebo úplně producentům, kteří:
– náležejí do prioritních kategorií 
stanovených členským státem na základě 
objektivních kritérií a ve lhůtě stanovené 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 103ae písm.g),
– se dostali do výjimečné situace 
v důsledku některého vnitrostátního 
předpisu, jenž s režimem kvót pro mléko a 
mléčné výrobky stanoveným v této 
kapitole nesouvisí.
2. Pokud se zjistí, že není nutné hradit 
žádnou dávku z přebytku, vrátí se všechny 
zálohy vybrané odběratelem nebo 
členským státem nejpozději na konci 
následujícího období dvanácti měsíců.
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3. Pokud odběratel neplní povinnost 
vybírat příspěvek producentů na dávku 
z přebytku podle článku 103aa, může 
členský stát vybrat neuhrazené částky 
přímo od producenta, aniž je dotčen 
jakýkoli postih, který může uplatnit na 
odběratele v prodlení.
4. Pokud producent nebo odběratel 
nedodrží lhůtu splatnosti, uhradí 
členskému státu úroky z prodlení, které 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů podle čl. 103af písm. e).

Článek 103ae
Akty v přenesené pravomoci

Aby se zajistilo, že režim mléčných kvót 
dosáhne svých cílů, zejména účinného 
používání a výpočtu jednotlivých kvót a 
výběru a používání dávky, přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci pravidla týkající se:
a) dočasných a definitivních změn kvóty;
b) rozdělování nevyužitých kvót;
c) mezní hodnoty pro faktor korekce tuku;
d) závazků producentů dodávat 
schváleným odběratelům;
e) kritérií, na základě nichž členské státy 
schvalují odběratele;
f) objektivních kritérií pro přerozdělování 
doplňkové dávky;
g) veškerých změn v definici „přímého 
prodeje“, přičemž je nutno brát v potaz 
definici „dodávky“ uvedenou v čl. 103k 
písm. f).

Článek 103af
Prováděcí akty

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
stanoví pravidla nezbytná pro použití 
systému kvót, včetně pravidel týkajících 
se:
a) definitivních změn jednotlivých kvót a 
jejich rozdělení mezi dodávky a přímý 
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prodej po oznámení členských států;
b) určení koeficientu pro obsah tuku v 
rámci jednotlivých kvót a jeho korekci;
c) určení mléčného ekvivalentu ze strany 
členských států;
d) postupu, časového rozmezí a 
fungování, pokud jde o hrazení dávky, 
přerozdělení doplňkové dávky a snížení či 
zálohy, jestliže je nutno dodržet časové 
rozmezí;
e) uplatnění úroku v případě pozdní 
platby a odpovídajících sazeb dávky;
f) informování producentů o nových 
definicích, sdělování individuálních kvót a  
dávky;
g) informací o uplatňování doplňkové 
dávky v odvětví mléka a o dohodách v této 
věci;
h) stanovení vzorových prohlášení o 
dodávkách a přímém prodeji;
i) vyplňování prohlášení, vedení rejstříků 
a oznamování informací ze strany 
producentů a odběratelů;
j) kontrol dodávek a přímého prodeje.

Or. es

Pozměňovací návrh 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 103 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103k
Oddíl IV
Definice

1. Pro účely tohoto oddílu se rozumí:
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a) „mlékem“ produkt získaný dojením 
jedné nebo více krav;
b) „mléčnými výrobky“ všechny mléčné 
produkty jiné než mléko, zejména 
odstředěné mléko, smetana, máslo, jogurt 
a sýr; tyto výrobky se případně mohou 
pomocí koeficientů stanovených Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přepočítat na „mléčné ekvivalenty“;
c) „producentem“ zemědělec, jehož 
podnik se nachází na zeměpisném území 
členského státu a který produkuje mléko a 
uvádí je na trh nebo se připravuje na to, 
že tyto činnosti v nejbližší době zahájí;
d) „podnikem“ podnik ve smyslu definice 
uvedené v čl. 4 písm. b) návrhu nařízení 
COM(2011)0625/3;
e) „odběratelem“ zemědělský podnik nebo 
seskupení, které od producenta nakupují 
mléko za účelem:
– jeho sběru, balení, skladování, chlazení 
nebo zpracování, včetně smluvního 
provádění této činnosti,
– jeho prodeje jednomu nebo více 
podnikům, které ošetřují nebo 
zpracovávají mléko či mléčné výrobky;
f) „dodávkou" každá dodávka mléka, jejíž 
součástí nejsou žádné mléčné výrobky a 
kterou producent poskytuje odběrateli, bez 
ohledu na to, zda přepravu provádí 
producent, odběratel, podnik 
zpracovávající nebo ošetřující tyto 
produkty nebo třetí osoba;
g) „přímým prodejem“ prodej nebo převod 
mléka producentem přímo spotřebitelům, 
ale i prodej nebo převod mléčných 
výrobků výrobcem;
h) „uváděním na trh“ dodávky mléka 
nebo přímý prodej mléka nebo mléčných 
výrobků;
i) „individuální kvótou“ kvóta jednoho 
producenta k 1. dubnu každého období 
dvanácti měsíců;
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j) „vnitrostátní kvótou“ kvóta uvedená v 
článku 105c, stanovená pro každý členský 
stát;
k) „disponibilní kvótou“ kvóta, kterou 
mají producenti k dispozici k 31. březnu 
období dvanácti měsíců, pro něž je kvóta 
z přebytku vypočtena, s přihlédnutím ke 
všem převodům, prodejům, změnám 
a dočasným přerozdělením, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení a k nimž došlo 
během uvedeného období dvanácti 
měsíců.
2. Pokud jde o definici v odst. 1 písm. e), 
za odběratele se však rovněž považuje 
seskupení odběratelů ve stejné zeměpisné 
oblasti, které jménem svých členů provádí 
administrativní a účetní operace nezbytné 
pro úhradu dávky z přebytku. Pro tento 
účel se Řecko považuje za jednu 
zeměpisnou oblast a může za seskupení 
odběratelů rovněž považovat určitý 
veřejný orgán.
3. V souladu s definicí „dodávky“ 
obsaženou v odst. 1 písm. f) může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 105x písm. c) upravit 
definici „přímého prodeje“, aby bylo 
zejména zajištěno, že žádné množství 
mléka nebo mléčných výrobků uváděné 
na trh nebude vyloučeno z režimu kvót.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PODODDÍL 1 (nový)
SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY 
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Článek 103k
Definice

Pro účely tohoto pododdílu se rozumí:
a) „mlékem“ produkt získaný dojením 
jedné nebo více krav;
b) „mléčnými výrobky“ všechny mléčné 
produkty jiné než mléko, včetně sušeného 
odstředěného mléka, smetany, másla, 
jogurtu a sýra; tyto produkty jsou 
případně převedeny na „mléčný 
ekvivalent“, a to při použití faktorů, jež 
určí Komise;
c) „producentem“ zemědělec, jehož 
podnik se nachází na zeměpisném území 
členského státu a který produkuje mléko 
a uvádí je na trh nebo se připravuje na to, 
že tyto činnosti v nejbližší době zahájí;
d) „podnikem“ podnik ve smyslu definice 
uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 
(XXX) o přímých platbách;
e) „odběratelem" zemědělský podnik nebo 
seskupení, které od producenta nakupují 
mléko za účelem:
– jeho sběru, balení, skladování, chlazení 
nebo zpracování, včetně smluvního 
provádění této činnosti,
– jeho prodeje jednomu nebo více 
podnikům, které upravují nebo 
zpracovávají mléko či mléčné výrobky.
Za odběratele se však rovněž považuje 
seskupení odběratelů ve stejné zeměpisné 
oblasti, které jménem svých členů provádí 
administrativní a účetní operace nezbytné 
pro úhradu dávky z přebytku. Pro účely 
první věty tohoto pododstavce se Řecko 
považuje za jednu zeměpisnou oblast a 
Řecko může za seskupení odběratelů 
rovněž považovat určitý orgán veřejné 
správy;
f) „dodávkou“ dodávka mléka, která 
neobsahuje žádné jiné mléčné výrobky a 
kterou producent poskytuje odběrateli, ať 
již přepravu provádí producent, odběratel, 
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podnik ošetřující nebo zpracovávající tyto 
produkty nebo třetí strana;
g) „přímým prodejem“ veškerý prodej 
nebo převod mléka producentem přímo 
spotřebitelům a veškerý prodej nebo 
převod mléčných výrobků výrobcem. 
Komise může prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci podle článku 160 a 
při zachování definice „dodávky“ 
stanovené v písmenu f) upravit definici 
„přímého prodeje“ s cílem zajistit, aby 
zejména žádné množství mléka nebo 
mléčných výrobků uváděných na trh 
nebylo vyčleněno ze systému kvót;
h) „uváděním na trh“ dodávky mléka 
nebo přímý prodej mléka nebo mléčných 
výrobků;
i) „individuální kvótou“ kvóta jednoho 
producenta k 1. dubnu každého období 
dvanácti měsíců;
j) „vnitrostátní kvótou“ kvóta uvedená 
v článku 105b, stanovená pro každý 
členský stát;
k) „disponibilní kvótou“ kvóta, kterou 
mají producenti k dispozici k 31. březnu 
období dvanácti měsíců, pro něž je kvóta 
z přebytku vypočtena, s přihlédnutím ke 
všem převodům, prodejům, změnám 
a dočasným přerozdělením, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení a k nimž došlo 
během uvedeného období dvanácti 
měsíců.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 103 l (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103l
Pododdíl II

Vnitrostátní kvóty
1. Vnitrostátní kvóty pro produkci mléka 
a mléčných výrobků uváděných na trh 
sedm po sobě následujících období 
dvanácti měsíců počínaje 1. dubnem 2014 
(dále jen „období dvanácti měsíců“) jsou 
stanoveny v příloze VIIa.
2. Kvóty uvedené v odstavci 1 se rozdělují 
mezi producenty podle článku 105d, 
přičemž se rozlišuje mezi dodávkami 
a přímým prodejem. Překročení 
vnitrostátních kvót stanoví na vnitrostátní 
úrovni každý členský stát v souladu s 
tímto oddílem, a to vždy samostatně pro 
dodávky a pro přímý prodej.
3. Vnitrostátní kvóty uvedené v příloze 
VIIa se stanoví, aniž je dotčena možnost 
přezkumu s ohledem na všeobecnou 
situaci na trhu a zvláštní podmínky 
existující v některých členských státech.
4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme všechna nezbytná pravidla 
související s jednotným prováděním 
tohoto článku v členských státech. Tato 
pravidla se mohou týkat postupů, 
oznamování a technických kritérií.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103l
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Vnitrostátní kvóty v odvětví mléka
1. Vnitrostátní kvóty pro produkci mléka a 
mléčných výrobků uváděných na trh sedm 
po sobě následujících období dvanácti 
měsíců počínaje 1. dubnem 2015 (dále jen 
"období dvanácti měsíců") jsou stanoveny 
v nové příloze VIb.
2. Kvóty uvedené v odstavci 1 se rozdělují 
mezi producenty podle článku 105c, 
přičemž se rozlišuje mezi dodávkami 
a přímým prodejem. Překročení 
vnitrostátních kvót stanoví na vnitrostátní 
úrovni každý členský stát v souladu s 
tímto pododdílem, přičemž je nutno 
stanovit je pro tento účel samostatně pro 
dodávky a pro přímý prodej.
3. Vnitrostátní kvóty uvedené v nové 
příloze VIb se stanoví, aniž je dotčena 
možnost přezkumu s ohledem na 
všeobecnou situaci na trhu a zvláštní 
podmínky existující v daných členských 
státech.
4. V případě Bulharska, České republiky, 
Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, 
Maďarska, Malty, Polska, Rumunska, 
Slovinska a Slovenska zahrnují 
vnitrostátní kvóty veškeré mléko nebo 
mléčný ekvivalent dodané kupujícímu 
nebo prodané přímo ke spotřebě bez 
ohledu na to, zda je produkováno nebo 
uváděno na trh v rámci přechodného 
opatření použitelného v těchto zemích.
5. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijatých přezkumným postupem  
uvedeným v čl. 162 odst. 2 stanoví 
pravidla nezbytná k zajištění jednotného 
provádění tohoto článku v členských 
státech. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Návrh nařízení
Článek 103 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103l
Vnitrostátní kvóty

1. Vnitrostátní kvóty pro produkci mléka 
a mléčných výrobků uváděných na trh 
sedm po sobě následujících období 
dvanácti měsíců počínaje 1. dubnem 2014 
(dále jen „období dvanácti měsíců“) jsou 
stanoveny v příloze XX.
2. Kvóty uvedené v odstavci 1 se rozdělují 
mezi producenty podle článku 101b, 
přičemž se rozlišuje mezi dodávkami 
a přímým prodejem. Překročení 
vnitrostátních kvót stanoví na vnitrostátní 
úrovni každý členský stát v souladu s 
tímto oddílem, a to vždy samostatně pro 
dodávky a pro přímý prodej.
3. Vnitrostátní kvóty uvedené v příloze XX 
se stanoví, aniž je dotčena možnost 
přezkumu s ohledem na všeobecnou 
situaci na trhu a zvláštní podmínky 
existující v některých členských státech.

Or. es

Pozměňovací návrh 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 103 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103m
Individuální kvóty

1. Individuální kvóta nebo kvóty 
producentů k 1. dubnu 2014 se rovnají 
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jejich individuálním kvótám k 31. březnu 
2014, aniž jsou dotčeny převody, prodeje a 
změny kvóty, které nabývají účinnosti 1. 
dubna 2014.
2. Producenti mohou mít k dispozici jednu 
nebo dvě individuální kvóty, jednu pro 
dodávky a druhou pro přímý prodej. 
Převody množství jednoho producenta 
z jedné kvóty na druhou může provádět 
pouze příslušný orgán členského státu na 
základě řádně odůvodněné žádosti 
producenta.
3. Má-li producent k dispozici dvě kvóty, 
provádí se výpočet jeho příspěvku na 
případnou splatnou dávku z přebytku pro 
každou z nich zvlášť.
4. Individuální kvóty se případně pro 
každé dotyčné období dvanácti měsíců 
pozmění tak, aby součet individuálních 
kvót pro dodávky a pro přímý prodej 
nepřekročil odpovídající část vnitrostátní 
kvóty upravené podle článku 105f, 
s přihlédnutím k případným snížením 
nezbytným pro doplnění vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 105h.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103m
Individuální kvóty v odvětví mléka

1. Kvóty producentů k 1. dubnu 2015 se 
rovnají jejich individuálním referenčním 
množstvím k 31. březnu 2015, aniž jsou 
dotčeny převody, prodeje a změny kvóty, 
které nabývají účinnosti 1. dubna 2015.
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2. Producenti mohou mít k dispozici jednu 
nebo dvě individuální kvóty, jednu pro 
dodávky a druhou pro přímý prodej. 
Převody množství jednoho producenta z 
jedné kvóty na druhou může provádět 
pouze příslušný orgán dotčeného 
členského státu na základě řádně 
odůvodněné žádosti producenta.
3. Má-li producent k dispozici dvě kvóty, 
provádí se výpočet jeho příspěvku na 
případnou splatnou dávku z přebytku pro 
každou z nich zvlášť.
4. Část finské vnitrostátní kvóty přidělené 
pro dodávky podle článku 105b může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zvýšit za účelem odškodnění finských 
producentů SLOM až do výše 200 000 
tun. Tato rezerva, která se rozdělí v 
souladu s právními předpisy Unie, musí 
být použita výhradně ve prospěch 
producentů, jejichž právo obnovit 
produkci bylo dotčeno v důsledku 
přistoupení.
5. Individuální kvóty se případně pro 
každé dotyčné období dvanácti měsíců 
pozmění tak, aby u každého členského 
státu součet individuálních kvót pro 
dodávky a pro přímý prodej nepřekročil 
odpovídající část vnitrostátní kvóty 
upravené podle článku 105e, 
s přihlédnutím k případným snížením 
nezbytným pro doplnění vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 105g.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 m (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103m
Individuální kvóty

1. Individuální kvóta nebo kvóty 
producentů k 1. dubnu 2014 se rovnají 
jejich individuálnímu referenčnímu 
množství nebo množstvím k 31. březnu 
2014, aniž jsou dotčeny převody, prodeje 
a změny kvóty, které nabývají účinnosti 
1. dubna 2014.
2. Producenti mohou mít k dispozici jednu 
nebo dvě individuální kvóty, jednu pro 
dodávky a druhou pro přímý prodej. 
Převody množství jednoho producenta 
z jedné kvóty na druhou může provádět 
pouze příslušný orgán členského státu na 
základě řádně odůvodněné žádosti 
producenta.
3. Má-li producent k dispozici dvě kvóty, 
provádí se výpočet jeho příspěvku na 
případnou splatnou dávku z přebytku pro 
každou z nich zvlášť.
4. Individuální kvóty se případně pro 
každé dotyčné období dvanácti měsíců 
pozmění tak, aby součet individuálních 
kvót pro dodávky a pro přímý prodej 
nepřekročil odpovídající část vnitrostátní 
kvóty upravené podle článku 101d, 
s přihlédnutím k případným snížením 
nezbytným pro doplnění vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 101f.

Or. es

Pozměňovací návrh 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 103 m (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103m
Přidělování kvót z vnitrostátní rezervy

Členské státy přijmou pravidla, jež na 
základě objektivních kritérií, která oznámí 
Komisi, umožní přidělit producentům 
všechny kvóty pocházející z vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 105h nebo část 
těchto kvót.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 n (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103n
Přidělování kvót z vnitrostátní rezervy

Členské státy přijmou pravidla, jež na 
základě objektivních kritérií, která oznámí 
Komisi, umožní přidělit producentům 
všechny kvóty pocházející z vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 105g nebo část 
těchto kvót.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 n (nový)



AM\909518CS.doc 139/162 PE494.484v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103n
Přidělování kvót z vnitrostátní rezervy

Členské státy přijmou pravidla, jež na 
základě objektivních kritérií, která oznámí 
Komisi, umožní přidělit producentům 
všechny kvóty pocházející z vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 101f nebo část 
těchto kvót.

Or. es

Pozměňovací návrh 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 103 o (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103o
Správa kvót

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů podle čl. 105y písm. a) upraví pro 
každý členský stát a pro každé období před 
jeho uplynutím rozdělení vnitrostátních 
kvót na „dodávky“ a „přímý prodej“ s 
ohledem na převody mezi individuálními 
kvótami pro dodávky a pro přímý prodej, 
které si vyžádal producent.
2. Členské státy poskytují každý rok 
Komisi v termínech stanovených Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů a podle 
pravidel stanovených Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů podle čl. 
157 odst. 3 údaje nezbytné:
a) pro úpravu uvedenou v odstavci 1 
tohoto článku;
b) pro výpočet dávky z přebytku, kterou 
mají uhradit.
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3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se 
stanoví prostřednictvím prováděcích aktů 
podle čl. 105y písm.g).

Or. pl

Pozměňovací návrh 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 o (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103o
Správa kvót

1. Komise upraví pro každý členský stát a 
pro každé období před jeho uplynutím 
prostřednictvím prováděcích aktů podle čl. 
162 odst. 2 rozdělení vnitrostátních kvót 
na „dodávky„ a „přímý prodej“ s ohledem 
na převody mezi individuálními kvótami 
pro dodávky a pro přímý prodej, které si 
vyžádal producent.
2. Členské státy každoročně Komisi 
předloží ve lhůtách stanovených Komisí a 
v souladu s pravidly, která Komise stanoví 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
čl. 162 odst. 2, údaje nezbytné pro:
a) úpravu uvedenou v odstavci 1 tohoto 
článku;
b) výpočet dávky z přebytku, kterou má 
uhradit každý členský stát.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 o (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103o
Správa kvót

1. Komise upraví pro každý členský stát 
a pro každé období před jeho uplynutím 
rozdělení vnitrostátních kvót na 
„dodávky“ a „přímý prodej“ s ohledem na 
převody mezi individuálními kvótami pro 
dodávky a pro přímý prodej, které si 
vyžádal producent.
2. Členské státy každoročně Komisi 
předloží ve lhůtách stanovených Komisí 
informace nezbytné pro:
a) úpravu uvedenou v odstavci 1 tohoto 
článku;
b) výpočet dávky z přebytku, kterou má 
uhradit každý členský stát.

Or. es

Pozměňovací návrh 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 103 p (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103p
Obsah tuku

1. Každému producentovi se stanoví 
referenční obsah tuku pro individuální 
kvótu pro dodávky, která mu byla 
přidělena.
2. Pro kvóty přidělené producentům dne 
31. března 2014 podle čl. 105c odst. 1 se 
obsah tuku ve smyslu odstavce 1 rovná 
referenčnímu obsahu tuku stanovenému 
pro tuto kvótu k uvedenému dni.
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3. Referenční obsah tuku se pozmění, 
pokud dojde ke změnám uvedeným v čl. 
105c odst. 2, a také v případě získání, 
převodu nebo dočasného převodu kvót 
v souladu s pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů podle 
čl.105y písm. b).
4. Pro nové producenty, kteří mají 
individuální kvótu pro dodávky 
přidělenou výhradně z vnitrostátní 
rezervy, se obsah tuku stanoví v souladu s 
pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů podle 
čl.105y písm. b).
5. Individuální referenční obsah tuku 
uvedený v odstavci 1 se případně upraví 
po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
později, v případě nutnosti, na začátku 
každého období dvanácti měsíců, aby 
vážený průměr individuálního 
reprezentativního obsahu tuku pro každý 
členský stát nepřesáhl referenční obsah 
tuku stanovený v příloze VIIb o více než 
0,1 gramu na kilogram.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 p (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103p
Obsah tuku

1. Každému producentovi se stanoví 
referenční obsah tuku pro individuální 
kvótu pro dodávky, která mu byla 
přidělena.
2. Pro kvóty přidělené producentům dne 
31. března 2015 podle čl. 105c odst. 1 se 
referenční obsah tuku uvedený v 
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odstavci 1 rovná referenčnímu obsahu 
tuku stanovenému pro tuto kvótu 
k uvedenému dni.
3. Referenční obsah tuku se pozmění, 
pokud dojde ke změnám uvedeným v čl. 
105c odst. 2, a také v případě získání, 
převodu nebo dočasného převodu kvót 
v souladu s pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů podle čl. 
162 odst. 2.
4. Pro nové producenty, kteří mají 
individuální kvótu pro dodávky 
přidělenou výhradně z vnitrostátní 
rezervy, se obsah tuku stanoví v souladu s 
pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů podle čl. 
162 odst. 2.
5. Individuální referenční obsah tuku 
uvedený v odstavci 1 se případně upraví 
po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
později, v případě nutnosti, na začátku 
každého období dvanácti měsíců s cílem 
zajistit, aby vážený průměrný obsah tuku 
pro každý členský stát nepřesáhl 
referenční obsah tuku stanovený v příloze 
VIa o více než 0,1 gramu na kilogram.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 p (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103p
Obsah tuku

1. Každému producentovi se stanoví 
referenční obsah tuku pro individuální 
kvótu pro dodávky, která mu byla 
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přidělena.
2. Pro kvóty přidělené producentům dne 
31. března 2014 podle čl. 101b odst. 1 se 
obsah tuku uvedený v odstavci 1 rovná 
referenčnímu obsahu tuku stanovenému 
pro tuto kvótu k uvedenému dni.
3. Referenční obsah tuku se pozmění, 
pokud dojde ke změnám uvedeným v čl. 
101b odst. 2, a také v případě získání, 
převodu nebo dočasného převodu kvót v 
souladu s pravidly, jež stanoví Komise.
4. Pro nové producenty, kteří mají 
individuální kvótu pro dodávky 
přidělenou výhradně z vnitrostátní 
rezervy, se obsah tuku stanoví v souladu s 
pravidly, jež stanoví Komise.
5. Individuální referenční obsah tuku 
uvedený v odstavci 1 se případně upraví 
po vstupu tohoto nařízení v platnost 
a později, v případě nutnosti, na začátku 
každého období dvanácti měsíců, aby 
vážený průměr individuálního 
reprezentativního obsahu tuku pro každý 
členský stát nepřesáhl referenční obsah 
tuku stanovený v příloze [X] o více než 0,1 
gramu na kilogram.

Or. es

Pozměňovací návrh 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 103 q (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103q
Vnitrostátní rezerva

1. Každý členský stát vytvoří vnitrostátní 
rezervu jako část vnitrostátních kvót 
stanovených v příloze VIIb, zejména s 
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ohledem na přidělování stanovené v 
článku 105e. Vnitrostátní rezerva se 
doplňuje odebráním některých množství 
podle článku 105i, zadržením části 
převodů podle článku 105m nebo plošným 
snížením všech individuálních kvót. Tato 
množství si uchovávají svůj původní účel, 
tj. dodávky nebo přímého prodeje.
2. Každá dodatečná kvóta přidělená 
členskému státu je automaticky začleněna 
do vnitrostátní rezervy a rozdělena podle 
předpokládaných potřeb na dodávky a 
přímý prodej.
3. Kvóty začleněné do vnitrostátní rezervy 
nemají referenční obsah tuku.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 q (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103q
Vnitrostátní rezerva

1. Každý členská stát zřídí vnitrostátní 
rezervu v rámci vnitrostátních kvót 
stanovených v nové příloze VIb pro účely 
přidělení podle článku 105d. Vnitrostátní 
rezervu je případně tvoří množství odňatá 
podle článku 105h, odečty z převodů podle 
článku 105l nebo kvóty uvolněné 
lineárním snižováním všech 
individuálních kvót. Dané kvóty slouží i 
nadále k původnímu účelu, tj. k 
„dodávkám“ nebo „přímému prodeji“.
2. Dodatečné kvóty přidělené členskému 
státu jsou automaticky začleněny do 
vnitrostátní rezervy a rozděleny podle 
předpokládaných potřeb na dodávky a 
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přímý prodej.
3. Kvóty začleněné do vnitrostátní rezervy 
nemají referenční obsah tuku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 q (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103q
Vnitrostátní rezerva

1. Každý členský stát vytvoří vnitrostátní 
rezervu jako součást vnitrostátních kvót 
stanovených v příloze ..., zejména s 
ohledem na přidělování stanovené v 
článku 101c.
Vnitrostátní rezerva se doplňuje 
odebráním některých množství podle 
článku 101g, zadržením části převodů 
podle článku 101k nebo plošným snížením 
všech individuálních kvót. Tyto kvóty si 
uchovávají svůj původní účel, tj. dodávky 
nebo přímého prodeje.
2. Každá dodatečná kvóta přidělená 
členskému státu je automaticky začleněna 
do vnitrostátní rezervy a rozdělena podle 
předpokládaných potřeb na dodávky a 
přímý prodej.
3. Kvóty začleněné do vnitrostátní rezervy 
nemají referenční obsah tuku.

Or. es

Pozměňovací návrh 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 



AM\909518CS.doc 147/162 PE494.484v01-00

CS

Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 103 r (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103r
Případy nečinnosti

1. Jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která disponuje individuálními kvótami, 
během období dvanácti měsíců již 
nedodržuje podmínky uvedené v čl. 105b 
odst. 1 písm. c), vrátí se odpovídající 
množství zpět do vnitrostátní rezervy do 1. 
dubna následujícího kalendářního roku, 
pokud se dotyčná osoba nestane opět 
producentem ve smyslu čl. 105b odst. 1 
písm. c) před uvedeným dnem.
Jestliže se dotyčná osoba opět stane 
producentem do konce druhého období 
dvanácti měsíců následujícího po 
odstoupení, je jí vrácena celá individuální 
kvóta, která jí byla odebrána, nebo její 
část, a to do 1. dubna následujícího po dni 
podání žádosti.
2. Jestliže producenti během nejméně 
jednoho období dvanácti měsíců 
neuvedou na trh nejméně 85 % své 
individuální kvóty, může členský stát 
rozhodnout, zda a za jakých podmínek se 
celá nevyužitá kvóta nebo její část začlení 
do vnitrostátní rezervy.
Členský stát může stanovit podmínky, za 
jakých se kvóta znovu udělí dotyčnému 
producentovi v případě, že znovu začne 
uvádět zboží na trh.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě 
vyšší moci nebo v náležitě odůvodněných 
případech, které dočasně ovlivňují výrobní 
kapacitu dotyčných producentů a které 
uzná příslušný orgán.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 r (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103r
Případy nečinnosti

1. Jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která disponuje individuálními kvótami, 
během období dvanácti měsíců přestane 
dodržovat podmínky uvedené v čl. 105a 
písm. c), vrátí se odpovídající množství 
zpět do vnitrostátní rezervy do 1. dubna 
následujícího kalendářního roku, pokud 
se dotyčná osoba nestane opět 
producentem ve smyslu čl. 105a písm. c) 
před uvedeným dnem. Jestliže se dotyčná 
osoba opět stane producentem do konce 
druhého období dvanácti měsíců 
následujícího po odebrání odpovídajícího 
množství, je jí vrácena celá individuální 
kvóta, která jí byla odebrána, nebo její 
část, a to do 1. dubna následujícího po dni 
podání žádosti 
2. Jestliže producent během nejméně 
jednoho období dvanácti měsíců neuvede 
na trh nejméně 85 % své individuální 
kvóty, může dotyčný členský stát 
rozhodnout, zda a za jakých podmínek se 
celá nevyužitá kvóta nebo její část začlení 
do vnitrostátní rezervy. Členský stát může 
stanovit podmínky, za jakých se kvóta 
znovu udělí dotyčnému producentovi 
v případě, že znovu začne uvádět zboží na 
trh.  
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě 
vyšší moci nebo v náležitě odůvodněných 
případech, které dočasně ovlivňují výrobní 
kapacitu dotyčných producentů a které 
uzná příslušný orgán.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 r (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103r
Případy nečinnosti

1. Jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která disponuje individuálními kvótami, 
během období dvanácti měsíců již 
neprodukuje mléko a neuvádí jej na trh, 
vrátí se odpovídající množství zpět do 
vnitrostátní rezervy do 1. dubna 
následujícího kalendářního roku, pokud 
se dotyčná osoba nestane opět 
producentem před uvedeným dnem.
Jestliže se dotyčná osoba opět stane 
producentem do konce druhého období 
dvanácti měsíců následujícího po 
odstoupení, je jí vrácena celá individuální 
kvóta, která jí byla odebrána, nebo její 
část, a to do 1. dubna následujícího po dni 
podání žádosti.
2. Jestliže producenti během nejméně 
jednoho období dvanácti měsíců 
neuvedou na trh nejméně 85 % své 
individuální kvóty, může členský stát 
rozhodnout, zda a za jakých podmínek se 
celá nevyužitá kvóta nebo její část začlení 
do vnitrostátní rezervy. Členský stát může 
stanovit podmínky, za jakých se kvóta 
znovu udělí dotyčnému producentovi v 
případě, že znovu začne uvádět zboží na 
trh.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě 
vyšší moci nebo v náležitě odůvodněných 
případech, které dočasně ovlivňují výrobní 
kapacitu dotyčných producentů a které 
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uzná příslušný orgán.

Or. es

Pozměňovací návrh 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Článek 103 s (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103s
Dočasné převody

1. Do konce každého období dvanácti 
měsíců členské státy povolí, aby v 
dotyčném období byly provedeny dočasné 
převody části individuálních kvót, které 
oprávnění producenti nemají v úmyslu 
využít.
Členské státy mohou upravit převody 
podle kategorií producentů nebo struktur 
mlékárenské výroby, mohou je omezit ve 
vztahu k jednotlivým odběratelům nebo v 
rámci regionů, mohou povolovat celkové 
převody v případech stanovených v čl. 
105i odst. 3 a mohou určit, v jaké míře 
může převodce opakovat provádění 
převodů.
2. Každý členský stát se může rozhodnout, 
že nepoužije odstavec 1, na základě 
jednoho nebo obou těchto kritérií:
a) potřeby napomoci strukturálnímu 
rozvoji a strukturálním změnám;
b) naléhavých správních potřeb.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Článek 103 s (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103s
Dočasné převody

1. Do konce každého období dvanácti 
měsíců členské státy povolí, aby v 
dotyčném období byly provedeny dočasné 
převody části individuálních kvót, které 
oprávnění producenti nemají v úmyslu 
využít. Členské státy mohou upravit 
převody podle kategorií producentů nebo 
struktur mlékárenské výroby, mohou je 
omezit ve vztahu k jednotlivým 
odběratelům nebo v rámci regionů, 
mohou povolovat celkové převody v 
případech stanovených v čl. 105h odst. 3 a 
mohou určit, v jaké míře může převodce 
opakovat provádění převodů.
2. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nepoužijí odstavec 1, na základě jednoho 
nebo obou těchto kritérií:
a) potřeby napomoci strukturálnímu 
rozvoji a strukturálním změnám;
b) naléhavých správních potřeb.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 s (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103s
Dočasné převody

1. Do konce každého období dvanácti 
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měsíců členské státy povolí, aby v 
dotyčném období byly provedeny dočasné 
převody části individuálních kvót, které 
oprávnění producenti nemají v úmyslu 
využít. Členské státy mohou upravit 
převody podle kategorií producentů nebo 
struktur mlékárenské výroby, mohou je 
omezit ve vztahu k jednotlivým 
odběratelům nebo v rámci regionů, 
mohou povolovat celkové převody v 
případech stanovených v čl. 101g odst. 3 a 
mohou určit, v jaké míře může převodce 
opakovat provádění převodů.
2. Každý členský stát se může rozhodnout, 
že nepoužije odstavec 1, na základě 
jednoho nebo obou těchto kritérií:
a) potřeby napomoci strukturálnímu 
rozvoji a strukturálním změnám;
b) naléhavých správních potřeb.

Or. es

Pozměňovací návrh 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Článek 103 t (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103t
Převody kvót spolu s pozemky

1. Individuální kvóty se v případě prodeje, 
nájmu, převodu v rámci dědictví nebo 
očekávaného dědictví nebo jakéhokoli 
jiného převodu majícího pro producenta 
srovnatelné právní účinky převádějí spolu 
s daným zemědělským podnikem na 
přebírající producenty v souladu s 
pravidly, jež členské státy stanoví s 
přihlédnutím k plochám užívaným k 
produkci mléka nebo k jiným objektivním 
kritériím, případně na základě dohody 
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mezi stranami. Část kvóty, která případně 
není převedena spolu se zemědělským 
podnikem, se připojí k vnitrostátní 
rezervě.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
v souladu s odstavcem 1 v rámci 
zemědělského nájmu nebo jiným 
způsobem se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy na základě 
objektivních kritérií a s cílem přidělovat 
kvóty výhradně producentům rozhodnout, 
že se kvóta nepřevede spolu se 
zemědělským podnikem.
3. V případě převodu pozemků orgánům 
veřejné správy nebo z důvodu veřejného 
zájmu, anebo pokud je převod prováděn 
pro nezemědělské účely, zajistí členské 
státy, aby byla učiněna opatření nezbytná 
k ochraně oprávněných zájmů stran, a 
zejména aby odstupující producenti, 
pokud to mají v úmyslu, mohli pokračovat 
v produkci mléka.
4. Pokud v případě zemědělských nájmů, 
jejichž lhůta uplyne bez možnosti 
prodloužení za srovnatelných podmínek, 
nebo v situacích, které mají srovnatelné 
právní účinky, neexistuje mezi stranami 
žádná dohoda, převedou se individuální 
kvóty zcela nebo zčásti na producenty, 
kteří tyto podniky přebírají, a to v souladu 
s právními předpisy, které členské státy 
přijaly s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům stran.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 t (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103t
Převody kvót spolu s pozemky

1. Individuální kvóty se v případě prodeje, 
nájmu, převodu v rámci dědictví nebo 
očekávaného dědictví nebo jakéhokoli 
jiného převodu majícího pro producenta 
srovnatelné právní účinky převádějí spolu 
s daným zemědělským podnikem na 
přebírající producenty v souladu 
s pravidly, jež členské státy stanoví 
s přihlédnutím k plochám užívaným 
k produkci mléka nebo k jiným 
objektivním kritériím, případně na 
základě dohody mezi stranami. Část kvóty, 
která případně není převedena spolu se 
zemědělským podnikem, se připojí k 
vnitrostátní rezervě.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
v souladu s odstavcem 1 v rámci 
zemědělského nájmu nebo jiným 
způsobem se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy na základě 
objektivních kritérií a s cílem přidělovat 
kvóty výhradně producentům rozhodnout, 
že se kvóta nepřevede spolu se 
zemědělským podnikem.
3. V případě převodu pozemků orgánům 
veřejné správy nebo z důvodu veřejného 
zájmu, anebo pokud je převod prováděn 
pro nezemědělské účely, zajistí členské 
státy, aby byla učiněna opatření nezbytná 
k ochraně oprávněných zájmů stran, 
a zejména aby odstupující producenti, 
pokud to mají v úmyslu, mohli pokračovat 
v produkci mléka.
4. Pokud v případě zemědělských nájmů, 
jejichž lhůta uplyne bez možnosti 
prodloužení za srovnatelných podmínek, 
nebo v situacích, které mají srovnatelné 
právní účinky, neexistuje mezi stranami 
žádná dohoda, převedou se individuální 
kvóty zcela nebo zčásti na producenty, 
kteří tyto podniky přebírají, a to v souladu 
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s právními předpisy, které členské státy 
přijaly s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům stran.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 t (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103t
Převody kvót spolu s pozemky

1. Individuální kvóty se v případě prodeje, 
nájmu, převodu v rámci dědictví nebo 
očekávaného dědictví nebo jakéhokoli 
jiného převodu majícího pro producenta 
srovnatelné právní účinky převádějí spolu 
s daným zemědělským podnikem na 
přebírající producenty v souladu s 
pravidly, jež členské státy stanoví s 
přihlédnutím k plochám užívaným k 
produkci mléka nebo k jiným objektivním 
kritériím, případně na základě dohody 
mezi stranami. Část kvóty, která případně 
není převedena spolu se zemědělským 
podnikem, se připojí k vnitrostátní 
rezervě.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny
v souladu s odstavcem 1 v rámci 
zemědělského nájmu nebo jiným 
způsobem se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy na základě 
objektivních kritérií a s cílem přidělovat 
kvóty výhradně producentům rozhodnout, 
že se kvóta nepřevede spolu se 
zemědělským podnikem.
3. V případě převodu pozemků veřejným 
orgánům a/nebo z důvodu veřejného 
zájmu, nebo pokud je převod prováděn 
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pro nezemědělské účely, členské státy 
zajistí, aby byla provedena opatření 
nezbytná k ochraně oprávněných zájmů 
dotčených stran, a zejména aby 
odstupující producenti, pokud to mají v 
úmyslu, mohli pokračovat v produkci 
mléka.
4. Pokud v případě zemědělských nájmů, 
jejichž lhůta uplyne bez možnosti 
prodloužení za srovnatelných podmínek, 
nebo v situacích, které mají srovnatelné 
právní účinky, neexistuje mezi stranami 
žádná dohoda, převedou se individuální 
kvóty zcela nebo zčásti na producenty, 
kteří tyto podniky přebírají, a to v souladu 
s právními předpisy, které členské státy 
přijaly s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům stran.

Or. es

Pozměňovací návrh 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Článek 103 u (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103u
Zvláštní opatření pro provádění převodů
1. S cílem úspěšně dokončit 
restrukturalizaci produkce mléka nebo 
zlepšit životní prostředí mohou členské 
státy v souladu s pravidly stanovenými s 
přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčených osob:
a) poskytnout producentům, kteří se 
zaváží definitivně ukončit zcela nebo 
zčásti svou produkci mléka, náhradu 
formou jedné nebo více ročních splátek a 
takto uvolněné individuální kvóty převést 
do vnitrostátní rezervy;
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b) na základě objektivních kritérií stanovit 
podmínky, za kterých mohou producenti 
na počátku období dvanácti měsíců získat 
za úplatu od příslušného orgánu nebo 
subjektu určeného tímto orgánem 
individuální kvóty, které definitivně uvolní 
jiní producenti na konci předcházejícího 
období dvanácti měsíců za náhradu 
vyplacenou v jedné nebo více ročních 
splátkách představující stejnou částku 
jako v případě uvedené platby;
c) centralizovat převody kvót bez pozemků 
a dohlížet na ně;
d) stanovit, že v případě převodu pozemků 
uskutečňovaného s cílem zlepšit životní 
prostředí se individuální kvóta přidělí 
odstupujícímu producentovi, jestliže má v 
úmyslu pokračovat v produkci mléka;
e) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka a na základě objektivních kritérií 
určit regiony nebo sběrné oblasti, v jejichž 
rámci je povolen definitivní převod kvót, 
aniž by při tom došlo k převodu 
příslušných pozemků;
f) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka v zemědělském podniku nebo 
přispět k rozšíření produkce povolit 
definitivní převod kvót bez převodu 
příslušných pozemků nebo naopak, a to 
na základě žádosti producenta podané 
příslušnému orgánu nebo subjektu tímto 
orgánem určenému.
2. Odstavec 1 může být prováděn na 
celostátní úrovni, na příslušné územní 
úrovni nebo ve sběrných oblastech.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1546
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Článek 103 u (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103u
Zvláštní opatření pro provádění převodů

1. S cílem úspěšně dokončit 
restrukturalizaci produkce mléka nebo 
zlepšit životní prostředí mohou členské 
státy v souladu s pravidly stanovenými s 
přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčených osob:
a) poskytnout producentům, kteří se 
zaváží definitivně ukončit zcela nebo 
zčásti svou produkci mléka, náhradu 
formou jedné nebo více ročních splátek a 
takto uvolněné individuální kvóty převést 
do vnitrostátní rezervy;
b) na základě objektivních kritérií stanovit 
podmínky, za kterých mohou producenti 
na počátku období dvanácti měsíců získat 
za úplatu od příslušného orgánu nebo 
subjektu určeného tímto orgánem 
individuální kvóty, které definitivně uvolní 
jiní producenti na konci předcházejícího 
období dvanácti měsíců za náhradu 
vyplacenou v jedné nebo více ročních 
splátkách představující stejnou částku 
jako v případě uvedené platby;
c) centralizovat převody kvót bez pozemků 
a dohlížet na ně;
d) stanovit, že v případě převodu pozemků 
uskutečňovaného s cílem zlepšit životní 
prostředí se individuální kvóta přidělí 
odstupujícímu producentovi, jestliže má v 
úmyslu pokračovat v produkci mléka;
e) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka a na základě objektivních kritérií 
určit regiony nebo sběrné oblasti, v jejichž 
rámci je povolen definitivní převod kvót, 
aniž by při tom došlo k převodu 
příslušných pozemků;
f) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka v zemědělském podniku nebo 
přispět k rozšíření produkce povolit 
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definitivní převod kvót bez převodu 
příslušných pozemků nebo naopak, a to 
na základě žádosti producenta podané 
příslušnému orgánu nebo subjektu tímto 
orgánem určenému.
2. Odstavec 1 může být prováděn na 
celostátní úrovni, na příslušné územní 
úrovni nebo ve sběrných oblastech.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 103 u (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103u
Zvláštní opatření pro provádění převodů

1. S cílem úspěšně dokončit 
restrukturalizaci produkce mléka nebo 
zlepšit životní prostředí mohou členské 
státy v souladu s pravidly stanovenými s 
přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčených osob:
a) poskytnout producentům, kteří se 
zaváží definitivně ukončit zcela nebo 
zčásti svou produkci mléka, náhradu 
formou jedné nebo více ročních splátek a 
takto uvolněné individuální kvóty převést 
do vnitrostátní rezervy;
b) na základě objektivních kritérií stanovit 
podmínky, za kterých mohou producenti 
na počátku období dvanácti měsíců získat 
za úplatu od příslušného orgánu nebo 
subjektu určeného tímto orgánem 
individuální kvóty, které definitivně uvolní 
jiní producenti na konci předcházejícího 
období dvanácti měsíců za náhradu 
vyplacenou v jedné nebo více ročních 
splátkách, a představující stejnou částku 
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jako v případě uvedené platby;
c) centralizovat převody kvót bez pozemků 
a dohlížet na ně;
d) stanovit, že v případě převodu pozemků 
uskutečňovaného s cílem zlepšit životní 
prostředí se individuální kvóta přidělí 
odstupujícímu producentovi, jestliže má v 
úmyslu pokračovat v produkci mléka;
e) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka a na základě objektivních kritérií 
určit regiony nebo sběrné oblasti, v jejichž 
rámci je povolen definitivní převod kvót, 
aniž by při tom došlo k převodu 
příslušných pozemků;  
f) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka v zemědělském podniku nebo 
přispět k rozšíření produkce povolit 
definitivní převod kvót bez převodu 
příslušných pozemků nebo naopak, a to 
na základě žádosti producenta podané 
příslušnému orgánu nebo subjektu tímto 
orgánem určenému.
2. Odstavec 1 může být prováděn na 
celostátní úrovni, na příslušné územní 
úrovni nebo ve sběrných oblastech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Článek 103 u (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103u
Zvláštní opatření pro provádění převodů

1. S cílem úspěšně dokončit 
restrukturalizaci produkce mléka nebo 
zlepšit životní prostředí mohou členské 
státy v souladu s pravidly stanovenými s 
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přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčených osob:
a) poskytnout producentům, kteří se 
zaváží definitivně ukončit zcela nebo 
zčásti svou produkci mléka, náhradu 
formou jedné nebo více ročních splátek a 
takto uvolněné individuální kvóty převést 
do vnitrostátní rezervy;
b) na základě objektivních kritérií stanovit 
podmínky, za kterých mohou producenti 
na počátku období dvanácti měsíců získat 
za úplatu od příslušného orgánu nebo 
subjektu určeného tímto orgánem 
individuální kvóty, které definitivně uvolní 
jiní producenti na konci předcházejícího 
období dvanácti měsíců za náhradu 
vyplacenou v jedné nebo více ročních 
splátkách představující stejnou částku 
jako v případě uvedené platby;
c) centralizovat převody kvót bez pozemků 
a dohlížet na ně;
d) stanovit, že v případě převodu pozemků 
uskutečňovaného s cílem zlepšit životní 
prostředí se individuální kvóta přidělí 
odstupujícímu producentovi, jestliže má v 
úmyslu pokračovat v produkci mléka;
e) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka a na základě objektivních kritérií 
určit regiony nebo sběrné oblasti, v jejichž 
rámci je povolen definitivní převod kvót, 
aniž by při tom došlo k převodu 
příslušných pozemků;
f) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka v zemědělském podniku nebo 
přispět k rozšíření produkce povolit 
definitivní převod kvót bez převodu 
příslušných pozemků nebo naopak, a to 
na základě žádosti producenta podané 
příslušnému orgánu nebo subjektu tímto 
orgánem určenému.
2. Odstavec 1 může být prováděn na 
celostátní úrovni, na příslušné územní 
úrovni nebo ve sběrných oblastech.
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