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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

HLAVA II
KAPITOLA Ia

Regulácia výroby
Článok 100a

Kvóty v sektore mlieka
1. Existujúci systém kvót na výrobu 
mlieka zostáva v platnosti aj po roku 
2015. Kvóty sa čo najskôr prispôsobia 
potrebám členských štátov a ich 
príslušným zavedeným úrovniam výrobnej 
kapacity.
2. Komisia predloží návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
o vnútroštátnych kvótach na mlieko 
upravený podľa odseku 1; časový rámec 
by mal umožniť, aby toto nariadenie 
nadobudlo účinnosť 1. júla 2014.

Článok 100b
Práva na vysádzanie viniča

1. Existujúci systém výsadbových práv v 
sektore vinohradníctva a vinárstva zostáva 
v platnosti aj po roku 2015.
2. Komisia vyhodnotí, či je potrebné 
upraviť a prispôsobiť súčasný systém, a 
predloží návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú 
osobitné ustanovenia pre regióny, 
v ktorých je pestovanie viniča hlavnou 
činnosťou, aby sa zachovali osobitné 
vlastnosti vinárskych výrobkov týchto 
regiónov; časový rámec by mal umožniť, 
aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť 
1. júla 2014.
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Článok 100c
Kvóty v sektore cukru

1. Existujúci systém kvót v sektore cukru 
zostáva v platnosti aj po roku 2015. Kvóty 
sa čo najskôr prispôsobia príslušným 
zavedeným a/alebo potenciálnym 
úrovniam výrobnej kapacity členských 
štátov. 
2. Komisia predloží návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
o vnútroštátnych kvótach v sektore cukru 
upravený podľa odseku 1; časový rámec 
by mal umožniť, aby toto nariadenie 
nadobudlo účinnosť 1. júla 2014.

Článok 100d
Ostatné sektory

1. Komisia do 1. júla 2014 predloží 
posúdenie vplyvu o zastavení 
regulačných a distribučných nástrojov 
vzťahujúcich sa na ostatné sektory 
v členských štátoch.
2. Na základe zistení posúdenia vplyvu 
uvedeného v odseku 1 Komisia náležite 
predloží návrhy, ktorými sa zavádzajú 
systémy kvót v ostatných sektoroch, 
v prípade, že je to potrebné v záujme 
umožnenia rovnomerného rozšírenia 
výroby v členských štátoch pri zohľadnení 
ich jednotlivých možností a potenciálu 
a zároveň sa tým umožní diferencovaný 
rozvoj v členských štátoch s vyššími 
deficitmi v príslušných sektoroch.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Časť 2 – hlava 2 – kapitola 2 – oddiel 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

OSOBITNÉ OPATRENIA

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1418
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Článok 100a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100a
Trvanie a opätovné zavedenie kvót

Okrem článku 101 ods. 1, 2b, 2d a 2e 
a článku 101a sa tento oddiel uplatňuje až 
do konca hospodárskeho roka 2019/2020.
Členským štátom, ktoré sa v súlade 
s nariadením Rady (ES) č. 320/2006 
vzdali svojich kvót, sa pridelia kvóty 
zodpovedajúce tým, ktorých sa vzdali, v 
prípade, že sa režim rozšíri až do konca 
hospodárskeho roka 2019/2020.
Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty týkajúce sa podmienok, 
za ktorých môže členský štát opätovne 
zavádzať svoje kvóty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 100a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100a
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Trvanie
Okrem článku 101 ods. 1, 2b, 2d a 2e 
a článku 101a sa tento oddiel uplatňuje 
len do konca hospodárskeho roka 
2019/2020.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho článku k tomuto oddielu je vyjadriť a 
aktualizovať systém kvót na cukor (a články, ktoré sa ich týkajú), ako sa ustanovuje v návrhu 
nariadenia COM(2010)799, ktorým sa zosúlaďuje jednotná spoločná organizácia trhov s 
ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. Napriek tomu sa do článku 101l písm. e) začlenil 
mechanizmus automatickej reklasifikácie cukru mimo kvóty na kvótovaný cukor s cieľom 
predísť napätiu na trhu alebo ho riadiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1420
Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Článok 100a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100a
Trvanie

Tento oddiel sa uplatňuje od začiatku 
hospodárskeho roka 2015/2016 pre cukor 
1. októbra 2015. Okrem článku 101 ods. 1 
pododsekov 1, 2b, 2d a 2e a článku 101a 
sa tento oddiel uplatňuje do skončenia 
hospodárskeho roka 2019/2020 pre cukor 
30. septembra 2020.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1421
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 100a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100a
Trvanie

Tento oddiel sa uplatňuje od 
hospodárskeho roka 2015/2016, ktorý 
začína 1. októbra 2015. Okrem článku 
101 ods. 1 pododsekov 1, 2b, 2d a 2e 
a článku 101a sa tento oddiel uplatňuje do 
skončenia hospodárskeho roka 
2019/2020, t. j. do 30. septembra 2020.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1422
Béla Glattfelder

Návrh nariadenia
Článok 100a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100a
Trvanie

Tento oddiel sa uplatňuje od začiatku 
hospodárskeho roka 2015/2016 pre cukor 
1. októbra 2015. Okrem článku 101 ods. 1 
pododsekov. 1, 2b, 2d a 2e a článku 101a 
sa tento oddiel uplatňuje do skončenia 
hospodárskeho roka 2019/2020 pre cukor 
30. septembra 2020. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je predchádzať všetkým rozdielom, ktoré 
môžu vzniknúť (v závislosti od nadobudnutia účinnosti [COM(2011)626]) pri vykonávaní 
politického rozhodnutia prijatého nariadením (ES) č. 1234/2007 na zachovanie režimu pre 
cukor do 30. septembra 2015. Malo by sa ním predísť situácii, v ktorej sa jeden hospodársky 
rok riadi dvoma právnymi rámcami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1423
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 101

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101 vypúšťa sa
Dohody v sektore cukru

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.
2. Vzhľadom na osobitosti sektora cukru 
je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
týkajúce sa podmienok dohôd uvedených 
v odseku 1 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1424
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.

1. Súčasný režim kvót EÚ na cukor by sa 
mal predĺžiť do konca hospodárskeho 
roka 2019/2020, pričom cukor mimo kvóty 
by sa mal opätovne automaticky určiť za 
kvótovaný cukor.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1426
Petri Sarvamaa

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.

1. Súčasný režim kvót EÚ na cukor by sa 
mal predĺžiť do konca hospodárskeho 
roka 2030, pričom nekvótovaný cukor by 
sa mal opätovne automaticky určiť za 
kvótovaný cukor.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1427
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny sa riadia zmluvami 
v rámci obchodu uzatvoreného medzi
pestovateľmi týchto surovín a 
cukrovarníckymi podnikmi v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1428
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii alebo 
organizáciami, ku ktorými patria, v ich 
mene a cukrovarníckymi podnikmi v Únii 
alebo organizáciami, ku ktorými patria, 
v ich mene. 

Tieto zmluvy sa do konca hospodárskeho 
roka 2019/2020, 30. septembra 2020, 
prispôsobia ustanoveniam odseku 2a 
prílohy IIId a oddielu Ia bod 11 prílohy 
II.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1429
Béla Glattfelder

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny alebo organizácie, ktorých 
sú členmi, v ich mene vrátane 
dodávateľských zmlúv pred vysiatím sa 
riadia písomnými dohodami v rámci 
odvetvia uzatvorenými medzi pestovateľmi 
cukrovej repy a cukrovej trstiny v Únii a 
cukrovarníckymi podnikmi v Únii alebo 
organizáciami, ku ktorými patria, v ich 
mene.
Sú v súlade s ustanoveniami prílohy IIId 
ods. 2a[C1] a prílohy II časť Ia bod 
11[C2] do ukončenia hospodárskeho roka 
2019/2020 pre cukor 30. septembra 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Prvý pododsek by sa mal uplatňovať počas obdobia pred aj po roku 2020, aby sa zabezpečili 
podmienky nákupu cukrovej repy a cukrovej trstiny vrátane dodávateľských zmlúv pred 
vysiatím a aby zostali povinné pre sektor cukru. Druhý pododsek by sa nemal uplatňovať po 
skončení hospodárskeho roka 2019/2020 pre cukor 30. septembra 2020, keďže prílohy 
obsahujú niektoré podmienky týkajúce sa jednotnej spoločnej organizácie trhov EÚ pre cukor 
vrátane systému kvót.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1430
Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii alebo 
organizáciami, ktorých sú členmi a ktoré 
konajú v ich mene, a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii alebo organizáciami, 
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ktorých sú členmi a ktoré konajú v ich 
mene. Sú v súlade s ustanoveniami 
prílohy IIId ods. 2a a prílohy II časť Ia 
bod 11 do ukončenia hospodárskeho roka 
2019/2020 pre cukor 30. septembra 2020.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1431
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii a cukrovarníckymi 
podnikmi v Únii.

1. Podmienky nákupu cukrovej repy a 
cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 
zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy a 
cukrovej trstiny v Únii alebo 
organizáciami, ku ktorými patria, v ich 
mene a cukrovarníckymi podnikmi v Únii 
a sú v súlade s ustanoveniami odseku 2a 
príloha IIId a oddiel Ia bod 11 prílohy II.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1432
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Dohody v rámci obchodu 
a dodávateľské zmluvy sú v súlade 
s odsekom 3 a s nákupnými podmienkami, 
ktoré stanoví Komisia, najmä pokiaľ ide 
o podmienky, ktorými sa riadi nákup, 
dodávanie, preberanie cukrovej repy 
a platby za ňu.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vzhľadom na osobitosti sektora cukru 
je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
týkajúce sa podmienok dohôd uvedených 
v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1434
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vzhľadom na osobitosti sektora cukru 
je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
týkajúce sa podmienok dohôd uvedených 
v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1435
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2



PE494.484v01-00 14/166 AM\909518SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Vzhľadom na osobitosti sektora cukru 
je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
týkajúce sa podmienok dohôd uvedených 
v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V dodávateľských zmluvách sa robí 
rozdiel medzi tým, či je množstvo cukru, 
ktoré treba vyrobiť z cukrovej repy:
a) kvótovaný cukor, alebo
b) cukor mimo kvóty.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1437
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V dodávateľských zmluvách sa 
rozlišuje podľa toho, či sú množstvá 
cukru, ktoré treba vyrobiť z cukrovej 
repy:
a) kvótovaný cukor,
b) cukor mimo kvóty.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Každý cukrovarnícky podnik poskytne 
členskému štátu, v ktorom vyrába cukor, 
tieto informácie:
a) množstvo cukrovej repy uvedené 
v písm. a) odseku 2a, na ktoré sa 
uzatvorili dodávateľské zmluvy pred 
vysiatím, a obsah cukru, z ktorého 
vychádzajú tieto zmluvy,
b) zodpovedajúcu odhadovanú výťažnosť.
Členské štáty môžu požadovať dodatočné 
informácie.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1439
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Každý cukrovarnícky podnik poskytne 
členskému štátu, v ktorom vyrába cukor, 
tieto informácie:
a) množstvo cukrovej repy uvedené 
v písm. a) odseku 3, na ktoré sa uzatvorili 
dodávateľské zmluvy pred vysiatím, a 
obsah cukru, z ktorého vychádzajú tieto 
zmluvy,
b) zodpovedajúcu odhadovanú výťažnosť.
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Členské štáty môžu požadovať dodatočné 
informácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. Cukrovarnícke podniky, ktoré pred 
vysiatím nepodpísali dodávateľské zmluvy 
pri minimálnej cene kvótovanej cukrovej 
repy, ako sa ustanovuje v článku 101g, na 
množstvo cukrovej repy zodpovedajúce ich 
kvótovanému cukru upravené podľa 
potreby koeficientom pre preventívne 
stiahnutie z trhu stanoveným v súlade s 
článkom 101d ods. 2 pododsekom 1, sú 
povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu 
za kvótovanú cukrovú repu za všetku 
cukrovú repu, ktorú spracujú na cukor.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1441
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. Cukrovarnícke podniky, ktoré pred 
vysiatím nepodpísali dodávateľské zmluvy 
pri minimálnej cene kvótovanej cukrovej 
repy na množstvo cukrovej repy 
zodpovedajúce ich kvótovanému cukru, sú 
povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu 
za kvótovanú cukrovú repu za všetku 
cukrovú repu, ktorú spracujú na cukor.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2d. Dohody v rámci obchodu sa na 
základe schválenia príslušným členským 
štátom môžu odchýliť od odsekov 2a, 2b a 
2c.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1443
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101f
2d. Dohody v rámci odvetvia sa na 
základe schválenia príslušným členským 
štátom môžu odchýliť od odsekov 3 a 4.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2e. Ak v rámci obchodu nie sú žiadne 
dohody, príslušné členské štáty príjmu 
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nevyhnutné kroky v súlade s týmto 
nariadením na ochranu záujmov 
príslušných strán.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1445
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 2e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2e. Ak v rámci obchodu nie sú žiadne 
dohody, príslušné členské štáty príjmu 
nevyhnutné kroky v súlade s týmto 
nariadením na ochranu záujmov 
príslušných strán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101a
Oznamovanie cien na trhu s cukrom

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade s 
postupom preskúmania podľa článku 162 
ods. 2 zriadiť systém na oznamovanie cien 
na trhu s cukrom vrátane ustanovení o 
zverejňovaní cenových úrovní pre trh s 
cukrom.
Systém sa zakladá na informáciách 
poskytnutých podnikmi vyrábajúcimi biely 
cukor alebo inými prevádzkovateľmi 
zapojenými do obchodu s cukrom. S 
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týmito informáciami sa zaobchádza ako s 
dôvernými.
Komisia zabezpečí, aby prostredníctvom 
uverejnených informácií nebolo možné 
zistiť ceny jednotlivých podnikov alebo 
prevádzkovateľov.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101b
Výrobná náhrada

1. Výrobnú náhradu možno poskytnúť do 
konca hospodárskeho roka 2019/2020 na 
výrobky sektora cukru uvedené v 
písmenách b) až e) časti III prílohy I, ak 
nadbytočný alebo dovezený cukor, 
nadbytočná izoglukóza alebo nadbytočný 
inulínový sirup na výrobu výrobkov 
uvedených v článku 101m ods. 2 písm. b) 
a c) nie sú dostupné za cenu 
zodpovedajúcu svetovej cene.
2. Komisia stanoví výrobnú náhradu 
uvedenú v odseku 1 prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 162 ods. 2.
3. Komisia môže s cieľom zohľadniť 
osobitosti trhu s cukrom mimo kvóty 
v Únii prostredníctvom delegovaných 
aktov prijatých v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 160 
stanoviť podmienky udeľovania 
výrobných náhrad uvedených v tomto 
oddiele.
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Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1448
Albert Deß

Návrh nariadenia
Článok 101d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101d
Stiahnutie cukru z trhu

1. Komisia môže vzhľadom na potrebu 
vyriešiť problémy s nadbytkom na základe 
predpokladanej rovnováhy ponuky a pri 
zohľadnení záväzkov Únie vyplývajúcich z 
dohôd uzatvorených v súlade s článkom 
218 zmluvy prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť o stiahnutí z trhu v 
danom hospodárskom roku tých 
množstiev cukru, izoglukózy alebo inulínu 
vyrobených v rámci kvót, ktoré presahujú 
prahové hodnoty vypočítané v súlade s 
odsekom 2 tohto článku.
V takom prípade sa dovezený biely cukor 
a surový cukor zo všetkých zdrojov 
stiahne na príslušný hospodársky rok z 
trhu rovnakým pomerom.
2. Prahová hodnota na stiahnutie z trhu 
uvedené v odseku 1 sa pre každý podnik, 
ktorému bola pridelená kvóta, vypočíta 
vynásobením jeho kvóty koeficientom, 
ktorý Komisia môže stanoviť 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2 
najneskôr do 28. februára 
predchádzajúceho hospodárskeho roka na 
základe predpokladaného vývoja trhu.
Komisia môže na základe aktuálneho 
vývoja trhu prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť do 31. októbra 
príslušného hospodárskeho roka, či 
upraví alebo stanoví koeficient v prípade, 
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ak nebol stanovený podľa prvého odseku.
3. Každý podnik s pridelenou kvótou alebo 
dovozným povolením skladuje na vlastné 
náklady do začiatku nasledujúceho 
hospodárskeho roka cukor vyrobený v 
rámci kvóty nad prahovú hodnotu 
vypočítanú v súlade s odsekom 2. 
Množstvá cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu stiahnuté z trhu počas 
hospodárskeho roka sa považujú za prvé 
množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší 
hospodársky rok.
Odchylne od prvého pododseku môže 
Komisia vzhľadom na predpokladaný 
vývoj na trhu s cukrom rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, že sa 
v danom a/alebo nasledujúcom 
hospodárskom roku všetok stiahnutý 
cukor, všetka izoglukóza alebo všetok 
inulínový sirup, alebo ich časť považuje 
za:
a) nadbytočný cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup, ktoré sa môžu stať 
priemyselným cukrom, priemyselnou 
izoglukózou a priemyselným inulínovým 
sirupom, alebo
b) dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej 
časť možno vyhradiť na vývoz v súlade so 
záväzkami Únie, ktoré vyplývajú z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy.
4. Ak sú dodávky cukru v Únii 
nedostatočné, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť, že sa určité množstvo 
stiahnutého cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu môže predať na trhu 
Únie ešte pred uplynutím obdobia, na 
ktoré boli tieto výrobky stiahnuté z trhu.
5. V prípade, ak sa stiahnutý cukor 
považuje za prvú výrobu cukru v 
nasledujúcom hospodárskom roku, 
pestovateľom cukrovej repy sa zaplatí 
minimálna cena tohto hospodárskeho 
roku.
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V prípade, ak sa stiahnutý cukor stane 
priemyselným cukrom alebo sa vyvezie 
podľa tohto článku ods. 3 písm. a) a b), 
požiadavky článku 101x na minimálnu 
cenu sa neuplatňujú.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor predá na 
trhu Únie pred koncom obdobia 
stiahnutia z trhu podľa odseku 4, 
pestovateľom cukrovej repy sa vyplatí 
minimálna cena prebiehajúceho 
hospodárskeho roka.
6. Vykonávacie akty prijaté podľa tohto 
článku sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1449
Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Článok 101d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101d
Stiahnutie cukru z trhu

1. Komisia môže vzhľadom na potrebu 
vyriešiť problémy s nadbytkom na základe 
predpokladanej rovnováhy ponuky a pri 
zohľadnení záväzkov Únie vyplývajúcich z 
dohôd uzatvorených v súlade s článkom 
218 zmluvy prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť o stiahnutí z trhu v 
danom hospodárskom roku tých 
množstiev cukru, izoglukózy alebo inulínu 
vyrobených v rámci kvót, ktoré presahujú 
prahové hodnoty vypočítané v súlade s 
odsekom 2 tohto článku. V takom prípade 
sa dovozený biely cukor a surový cukor zo 
všetkých zdrojov stiahne na príslušný 
hospodársky rok z trhu rovnakým 
pomerom.
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2. Prahová hodnota na stiahnutie z trhu 
uvedené v odseku 1 sa pre každý podnik, 
ktorému bola pridelená kvóta, vypočíta 
vynásobením jeho kvóty koeficientom, 
ktorý Komisia môže stanoviť 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2 
najneskôr do 28. februára 
predchádzajúceho hospodárskeho roka na 
základe predpokladaného vývoja trhu. 
Komisia môže na základe aktuálneho 
vývoja trhu prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť do 31. októbra 
príslušného hospodárskeho roka, či 
upraví alebo stanoví koeficient v prípade, 
ak nebol stanovený podľa prvého odseku.
3. Každý podnik s pridelenou kvótou alebo 
dovozným povolením skladuje na vlastné 
náklady do začiatku nasledujúceho 
hospodárskeho roka cukor vyrobený v 
rámci kvóty nad prahovú hodnotu 
vypočítanú v súlade s odsekom 2. 
Množstvá cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu stiahnuté z trhu počas 
hospodárskeho roka sa považujú za prvé 
množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší 
hospodársky rok. Odchylne od prvého 
pododseku môže Komisia vzhľadom na 
predpokladaný vývoj na trhu s cukrom 
rozhodnúť prostredníctvom vykonávacích 
aktov, že sa v danom a/alebo 
nasledujúcom hospodárskom roku všetok 
stiahnutý cukor, všetka izoglukóza alebo 
všetok inulínový sirup, alebo ich časť 
považuje za:
a) nadbytočný cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup, ktoré sa môžu stať 
priemyselným cukrom, priemyselnou 
izoglukózou a priemyselným inulínovým 
sirupom, alebo
b) dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej 
časť možno vyhradiť na vývoz v súlade so 
záväzkami Únie, ktoré vyplývajú z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy.
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4. Ak sú dodávky cukru v Únii 
nedostatočné, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť, že sa určité množstvo 
stiahnutého cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu môže predať na trhu 
Únie ešte pred uplynutím obdobia, na 
ktoré boli tieto výrobky stiahnuté z trhu.
5. V prípade, ak sa stiahnutý cukor 
považuje za prvú výrobu cukru v 
nasledujúcom hospodárskom roku, 
pestovateľom cukrovej repy sa zaplatí 
minimálna cena tohto hospodárskeho 
roku.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor stane 
priemyselným cukrom alebo sa vyvezie 
podľa tohto článku ods. 3 písm. a) a b), 
požiadavky článku 101 písm. g) na 
minimálnu cenu sa neuplatňujú.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor predá na 
trhu Únie pred koncom obdobia 
stiahnutia z trhu podľa odseku 4, 
pestovateľom cukrovej repy sa vyplatí 
minimálna cena prebiehajúceho 
hospodárskeho roka.
6. Vykonávacie akty prijaté podľa tohto 
článku sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1450
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 101d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101
Stiahnutie cukru z trhu

1. Komisia môže vzhľadom na potrebu 
vyriešiť problémy s nadmernou výrobou a 
nadbytkom na základe predpokladanej 
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rovnováhy ponuky a pri zohľadnení 
záväzkov Únie vyplývajúcich z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť o stiahnutí z trhu v 
danom hospodárskom roku množstiev 
cukru, izoglukózy alebo inulínového 
cukru vyrobených v rámci kvót, ktoré 
presahujú prahové hodnoty vypočítané v 
súlade s odsekom 2 tohto článku.
Biely cukor a surový cukor akéhokoľvek 
pôvodu sa preto v príslušnom 
hospodárskom roku stiahne z trhu 
rovnakým pomerom.
2. Prahová hodnota na stiahnutie z trhu 
uvedené v odseku 1 sa pre každý podnik, 
ktorému bola pridelená kvóta, vypočíta 
vynásobením jeho kvóty koeficientom, 
ktorý Komisia môže stanoviť 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2 
najneskôr do 28. februára 
predchádzajúceho hospodárskeho roka na 
základe predpokladaného vývoja trhu.
Komisia môže na základe aktuálneho 
vývoja trhu prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť do 31. októbra 
príslušného hospodárskeho roka, či 
upraví alebo stanoví koeficient v prípade, 
ak sa neprijalo žiadne rozhodnutie v 
súlade s prvým pododsekom tohto odseku.
3. Každý podnik s pridelenou kvótou 
skladuje na vlastné náklady do začiatku 
nasledujúceho hospodárskeho roka cukor 
vyrobený v rámci kvóty nad prahovú 
hodnotu vypočítanú v súlade s odsekom 2. 
Množstvá cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu stiahnuté z trhu počas 
hospodárskeho roka sa považujú za prvé 
množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší 
hospodársky rok.
Odchylne od prvého pododseku môže 
Komisia vzhľadom na predpokladaný 
vývoj na trhu s cukrom rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, že sa 
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v danom a/alebo nasledujúcom 
hospodárskom roku všetok stiahnutý 
cukor, všetka izoglukóza alebo všetok 
inulínový sirup, alebo ich časť považuje 
za:
a) nadbytočný cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup, ktoré sa môžu stať 
priemyselným cukrom, priemyselnou 
izoglukózou a priemyselným inulínovým 
sirupom, alebo
b) dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej 
časť možno vyhradiť na vývoz v súlade so 
záväzkami Únie, ktoré vyplývajú z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy.
4. Ak sú dodávky cukru v Únii 
nedostatočné, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť, že sa určité množstvo 
stiahnutého cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu môže predať na trhu 
Únie ešte pred uplynutím obdobia, na 
ktoré boli tieto výrobky stiahnuté z trhu.
5. V prípade, ak sa stiahnutý cukor 
považuje za prvú výrobu cukru v 
nasledujúcom hospodárskom roku, 
pestovateľom cukrovej repy sa zaplatí 
minimálna cena tohto hospodárskeho 
roku.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor stane 
priemyselným cukrom alebo sa vyvezie 
podľa tohto článku ods. 3 písm. a) a b), 
požiadavky článku 101 písm. g) na 
minimálnu cenu sa neuplatňujú.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor predá na 
trhu Únie pred koncom obdobia 
stiahnutia z trhu podľa odseku 4, 
pestovateľom cukrovej repy sa vyplatí 
minimálna cena prebiehajúceho 
hospodárskeho roka.
6. Vykonávacie akty prijaté podľa tohto 
článku sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2.
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1451
Béla Glattfelder

Návrh nariadenia
Článok 101d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101d
Stiahnutie cukru z trhu

1. Komisia môže vzhľadom na potrebu 
vyriešiť problémy s nadbytkom na základe 
predpokladanej rovnováhy ponuky a pri 
zohľadnení záväzkov Únie vyplývajúcich z 
dohôd uzatvorených v súlade s článkom 
218 zmluvy prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť o stiahnutí z trhu v 
danom hospodárskom roku množstiev 
cukru, izoglukózy alebo inulínu 
vyrobených v rámci kvót, ktoré presahujú 
prahové hodnoty vypočítané v súlade s 
odsekom 2 tohto článku.
V takom prípade sa dovezený biely cukor 
a surový cukor zo všetkých zdrojov 
stiahne na príslušný hospodársky rok z 
trhu rovnakým pomerom.
2. Prahová hodnota na stiahnutie z trhu 
uvedené v odseku 1 sa pre každý podnik, 
ktorému bola pridelená kvóta, vypočíta 
vynásobením jeho kvóty koeficientom, 
ktorý Komisia môže stanoviť 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2 
najneskôr do 28. februára 
predchádzajúceho hospodárskeho roka na 
základe predpokladaného vývoja trhu.
Komisia môže na základe aktuálneho 
vývoja trhu prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť do 31. októbra 
príslušného hospodárskeho roka, či 
upraví alebo stanoví koeficient v prípade, 
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ak nebol stanovený podľa prvého odseku.
3. Každý podnik s pridelenou kvótou alebo 
dovozným povolením skladuje na vlastné 
náklady do začiatku nasledujúceho 
hospodárskeho roka cukor vyrobený v 
rámci kvóty nad prahovú hodnotu 
vypočítanú v súlade s odsekom 2. 
Množstvá cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu stiahnuté z trhu počas 
hospodárskeho roka sa považujú za prvé 
množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší 
hospodársky rok.
Odchylne od prvého pododseku môže 
Komisia vzhľadom na predpokladaný 
vývoj na trhu s cukrom rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, že sa 
v danom a/alebo nasledujúcom 
hospodárskom roku všetok stiahnutý 
cukor, všetka izoglukóza alebo všetok 
inulínový sirup, alebo ich časť považuje 
za:
a) nadbytočný cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup, ktoré sa môžu stať 
priemyselným cukrom, priemyselnou 
izoglukózou a priemyselným inulínovým 
sirupom, alebo
b) dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej 
časť možno vyhradiť na vývoz v súlade so 
záväzkami Únie, ktoré vyplývajú z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy.
4. Ak sú dodávky cukru v Únii 
nedostatočné, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť, že sa určité množstvo 
stiahnutého cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu môže predať na trhu 
Únie ešte pred uplynutím obdobia, na 
ktoré boli tieto výrobky stiahnuté z trhu.
5. V prípade, ak sa stiahnutý cukor 
považuje za prvú výrobu cukru v 
nasledujúcom hospodárskom roku, 
pestovateľom cukrovej repy sa zaplatí 
minimálna cena tohto hospodárskeho 
roku.
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V prípade, ak sa stiahnutý cukor stane 
priemyselným cukrom alebo sa vyvezie 
podľa tohto článku ods. 3 písm. a) a b), 
požiadavky článku 101g na minimálnu 
cenu sa neuplatňujú.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor predá na 
trhu Únie pred koncom obdobia 
stiahnutia z trhu podľa odseku 4, 
pestovateľom cukrovej repy sa vyplatí 
minimálna cena prebiehajúceho 
hospodárskeho roka.
6. Vykonávacie akty prijaté podľa tohto 
článku sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 45 COM(2010)799. Prvý odsek sa zmenil a doplnil, keďže štrukturálna rovnováha 
trhu by sa mala stanoviť vo vzťahu k objemu (nie cenám) stanovenému na základe analýzy 
kvantitatívnych údajov. Takisto je vhodnejšie hovoriť o nadbytku a deficite, než o 
nedostatočnej výrobe a nadmernej výrobe. A nakoniec, cieľom výrazov „alebo dovoznú 
licenciu“ a „zo všetkých zdrojov“ je zabezpečiť, aby všetky subjekty urobili úpravy pre 
rovnováhu na trhu – v súčasnosti stiahnutiu z trhu podliehajú len výrobcovia cukru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101d
Stiahnutie cukru z trhu

2. Prahová hodnota na stiahnutie z trhu 
uvedené v odseku 1 sa pre každý podnik, 
ktorému bola pridelená kvóta, vypočíta 
vynásobením jeho kvóty koeficientom, 
ktorý Komisia môže stanoviť 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s postupom 
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preskúmania podľa článku 162 ods. 2 
najneskôr do 28. februára 
predchádzajúceho hospodárskeho roka na 
základe predpokladaného vývoja trhu.
Komisia môže na základe aktuálneho 
vývoja trhu prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť do 31. októbra 
príslušného hospodárskeho roka, či 
upraví alebo stanoví koeficient v prípade, 
ak nebol stanovený podľa prvého odseku.
V takom prípade sa o rovnaké percento 
pre príslušný hospodársky rok zníži 
tradičná potreba dodávok dovážaného 
surového cukru na rafinovanie .
3. Každý podnik s pridelenou kvótou 
skladuje na vlastné náklady do začiatku 
nasledujúceho hospodárskeho roka cukor 
vyrobený v rámci kvóty nad prahovú 
hodnotu vypočítanú v súlade s odsekom 2. 
Množstvá cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu stiahnuté z trhu počas 
hospodárskeho roka sa považujú za prvé 
množstvá vyrobené v rámci kvóty na ďalší 
hospodársky rok.
Odchylne od prvého pododseku môže 
Komisia vzhľadom na predpokladaný 
vývoj na trhu s cukrom rozhodnúť 
prostredníctvom vykonávacích aktov, že sa 
v danom a/alebo nasledujúcom 
hospodárskom roku všetok stiahnutý 
cukor, všetka izoglukóza alebo všetok 
inulínový sirup, alebo ich časť považuje 
za:
a) nadbytočný cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup, ktoré sa môžu stať 
priemyselným cukrom, priemyselnou 
izoglukózou a priemyselným inulínovým 
sirupom alebo
b) dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej 
časť možno vyhradiť na vývoz v súlade so 
záväzkami Únie, ktoré vyplývajú z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy.
4. Ak sú dodávky cukru v Únii 
nedostatočné, Komisia môže 
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prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť, že sa určité množstvo 
stiahnutého cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu môže predať na trhu 
Únie ešte pred uplynutím obdobia, na 
ktoré boli tieto výrobky stiahnuté z trhu.
5. V prípade, ak sa stiahnutý cukor 
považuje za prvú výrobu cukru v 
nasledujúcom hospodárskom roku, 
pestovateľom cukrovej repy sa zaplatí 
minimálna cena tohto hospodárskeho 
roku.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor stane 
priemyselným cukrom alebo sa vyvezie 
podľa tohto článku ods. 3 písm. a) a b), 
požiadavky článku 101g na minimálnu 
cenu sa neuplatňujú.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor predá na 
trhu Únie pred koncom obdobia 
stiahnutia z trhu podľa odseku 4, 
pestovateľom cukrovej repy sa vyplatí 
minimálna cena prebiehajúceho 
hospodárskeho roka.
5a. Uskladnený cukor v súlade s 
ustanoveniami tohto článku nie je 
oprávnený na podporu na súkromné 
skladovanie ustanovenú v článku 17.
6. Vykonávacie akty prijaté podľa tohto 
článku sa prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101e
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Delegované právomoci
S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru 
cukru a s cieľom zabezpečiť, aby sa 
náležite zohľadnili záujmy všetkých strán, 
môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijatých v súlade 
s článkom 160 zaviesť pravidlá týkajúce 
sa:
a) dodávateľských zmlúv a nákupných 
podmienok uvedených v článku 101 
ods. 1;
b) kritérií, ktoré majú uplatňovať 
cukrovarnícke podniky pri prideľovaní 
množstiev cukrovej repy, na ktoré pred 
vysiatím uzatvorili dodávateľské zmluvy 
uvedené v článku 101 ods. 2b, predajcom 
cukrovej repy.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101f
Kvóty v sektore cukru

1. Systém kvót sa uplatňuje na cukor, 
izoglukózu a inulínový sirup.
2. Pokiaľ ide o systém kvót uvedený 
v odseku 1 tohto článku, ak výrobca 
prekročí príslušnú kvótu a nepoužije 
nadbytočné množstvá, ako sa ustanovuje 
v článku 101l, za takéto množstvá sa uloží 
poplatok za nadbytočné množstvá podľa 
podmienok uvedených v článkoch 101l 
a 101o.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1455
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 101f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101f
Kvóty v sektore cukru

Systém kvót sa uplatňuje na cukor, 
izoglukózu a inulínový sirup.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101g
Minimálna cena cukrovej repy

1. Minimálna cena pre kvótovanú 
cukrovú repu je 26,29 EUR za tonu do 
konca hospodárskeho roka 2019/2020.
2. Minimálna cena uvedená v odseku 1 sa 
uplatňuje na cukrovú repu štandardnej 
kvality vymedzenej v časti B prílohy III.
3. Cukrovarnícke podniky nakupujúce 
kvótovanú cukrovú repu vhodnú na 
výrobu cukru, z ktorej majú v úmysle 
vyrábať kvótovaný cukor, sú povinné 
zaplatiť aspoň minimálnu cenu, upravenú 
zvýšením alebo znížením podľa odchýlok 
od štandardnej kvality.
S cieľom upraviť cenu v prípade, že sa 
skutočná kvalita cukrovej repy líši od 
štandardnej kvality, sa uplatnia zvýšenia 
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alebo zníženia uvedené v prvom 
pododseku v súlade s pravidlami, ktoré 
ustanoví Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 101p 
ods. 5.
4. Pri množstvách cukrovej repy, ktoré 
zodpovedajú množstvám priemyselného 
cukru alebo nadbytočného cukru, ktoré 
podliehajú poplatku za nadbytočné 
množstvo ustanovenému v článku 101o, 
dotknutý cukrovarnícky podnik upraví 
nákupnú cenu tak, aby sa prinajmenšom 
rovnala minimálnej cene kvótovanej 
cukrovej repy.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Návrh nariadenia
Článok 101 – odsek 1h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101h
Prideľovanie kvót

1. Súčasné kvóty na výrobu cukru, 
izoglukózy a inulínového sirupu na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni sú 
stanovené v prílohe IIIb. Revidovaná 
verzia súčasného systému kvót by sa mala 
rozšíriť do konca hospodárskeho roka 
2019/2020, ak kvóty nebudú ukončené 
podľa plánu v roku 2015. Revidovaný 
systém by mal umožniť všetkým členským 
štátom, aby využili kvóty na cukor v 
prípade, že o to majú záujem. Podpora 
Únie by sa mala zamerať na rozšírenie 
odvetvia cukru v EÚ a pomoc by mala 
zabezpečovať počiatočné náklady na 
spracovanie cukru v členských štátoch.
2. Členské štáty pridelia kvótu každému 
podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu 
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alebo inulínový sirup, založenému na ich 
území a schválenému v súlade s článkom 
101i. 
3. Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu 
podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný 
závod, členské štáty prijmú opatrenia, 
ktoré považujú za potrebné na riadne 
zohľadnenie záujmov pestovateľov 
cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1458
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 101h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101h
Prideľovanie kvót

1. Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy 
a inulínového sirupu na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni sú stanovené 
v prílohe IIIb.
2. Členské štáty pridelia kvótu každému 
podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu 
alebo inulínový sirup, založenému na ich 
území a schválenému v súlade s článkom 
101i.
Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá 
sa rovná kvóte podľa prílohy IIIb, ktorá 
bola podniku pridelená pre hospodársky 
rok 2010/2011.
3. Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu 
podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný 
závod, členské štáty prijmú opatrenia, 
ktoré považujú za potrebné na riadne 
zohľadnenie záujmov pestovateľov 
cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Or. fr



PE494.484v01-00 36/166 AM\909518SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1459
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 101h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101h
Prideľovanie kvót

1. Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy 
a inulínového sirupu na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni sú stanovené 
v prílohe IIIb. 
2. Členské štáty pridelia kvótu každému 
podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu 
alebo inulínový sirup, založenému na ich 
území a schválenému v súlade s článkom 
101i. Každému podniku sa pridelí kvóta, 
ktorá sa rovná kvóte podľa prílohy IIIb 
(nová) nariadenia (ES) č. 513/2010, ktorá 
bola podniku pridelená na hospodársky 
rok 2010/2011.
3. Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu 
podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný 
závod, členské štáty prijmú opatrenia, 
ktoré považujú za potrebné na riadne 
zohľadnenie záujmov pestovateľov 
cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Or. fr

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z článku 56 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007. 
Ide o technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh, keďže nariadenie (ES) č. 513/2010 
[z ktorého vychádza príloha IIIb (nová)] je najnovšie nariadenie, ktorým sa upravuje 
prideľovanie kvót na cukor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1460
Younous Omarjee
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Návrh nariadenia
Článok 101h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101h
Prideľovanie kvót

1. Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy 
a inulínového sirupu na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni sú stanovené 
v prílohe XX.
2. Členské štáty pridelia kvótu každému 
podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu 
alebo inulínový sirup, založenému na ich 
území a schválenému v súlade s článkom 
XX.
Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá 
sa rovná kvóte podľa nariadenia (ES) 
č. 318/2006, ktorá bola podniku pridelená 
na hospodársky rok 2005/2006.
3. Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu 
podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný 
závod, členské štáty prijmú opatrenia, 
ktoré považujú za potrebné na riadne 
zohľadnenie záujmov pestovateľov 
cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101h
Prideľovanie kvót

1. Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy 
a inulínového sirupu na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni sú stanovené 
v prílohe IIIb.
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2. Členské štáty pridelia kvótu každému 
podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu 
alebo inulínový sirup, založenému na ich 
území a schválenému v súlade s článkom 
101i.
Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá 
sa rovná kvóte podľa nariadenia (ES) 
č. 513/2010, ktorá bola podniku pridelená 
pre hospodársky rok 2010/2011.
3. Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu 
podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný 
závod, členské štáty prijmú opatrenia, 
ktoré považujú za potrebné na riadne 
zohľadnenie záujmov pestovateľov 
cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1462
Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Článok 101h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101h
Prideľovanie kvót

1. Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy 
a inulínového sirupu na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni sú stanovené 
v prílohe IIIb.
2. Členské štáty pridelia kvótu každému 
podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu 
alebo inulínový sirup, založenému na ich 
území a schválenému v súlade s článkom 
101i. 
Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá 
sa rovná kvóte podľa prílohy IIIb, ktorá 
bola podniku pridelená od hospodárskeho 
roka 2010/2011.

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1463
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 101i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101i
Schválené podniky

1. Členské štáty udelia na žiadosť 
schválenie podniku, ktorý vyrába cukor, 
izoglukózu alebo inulínový sirup, alebo 
podniku, ktorý spracúva tieto výrobky na 
výrobky zaradené do zoznamu uvedeného 
v článku XX pod podmienkou, že podnik:
a) dokáže svoje profesionálne výrobné 
kapacity;
b) súhlasí s poskytovaním akýchkoľvek 
informácií a s tým, aby bol kontrolovaný 
v zmysle tohto nariadenia;
c) nepodlieha odobratiu alebo zadržaniu 
schválenia.
2. Schválené podniky poskytnú členskému 
štátu, na území ktorého vykonávajú zber 
cukrovej repy alebo cukrovej trstiny alebo 
rafináciu, tieto informácie:
a) množstvá cukrovej repy alebo trstiny, 
na ktoré sa uzatvorila dodávateľská 
zmluva, ako aj príslušné odhady výnosov 
cukrovej repy alebo cukrovej trstiny a 
cukru na hektár;
b) údaje týkajúce sa predbežných 
a skutočných dodávok cukrovej repy, 
cukrovej trstiny a surového cukru, ako aj 
výroby cukru a vyhlásenia o zásobách 
cukru;
c) množstvá predaného bieleho cukru 
a príslušné ceny a podmienky.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101i
Schválené podniky

1. Členské štáty udelia na žiadosť 
schválenie podniku, ktorý vyrába cukor, 
izoglukózu alebo inulínový sirup, alebo 
podniku, ktorý spracúva tieto výrobky na 
výrobky zaradené do zoznamu uvedeného 
v článku 101m ods. 2 pod podmienkou, že 
podnik:
a) dokáže svoje profesionálne výrobné 
kapacity;
b) súhlasí s poskytovaním akýchkoľvek 
informácií a s tým, aby bol kontrolovaný 
v zmysle tohto nariadenia;
c) nepodlieha odobratiu alebo zadržaniu 
schválenia.
2. Schválené podniky poskytnú členskému 
štátu, na území ktorého vykonávajú zber 
cukrovej repy alebo cukrovej trstiny alebo 
rafináciu, tieto informácie:
a) množstvá cukrovej repy alebo trstiny, 
na ktoré sa uzatvorila dodávateľská 
zmluva, ako aj príslušné odhady výnosov 
cukrovej repy alebo cukrovej trstiny a 
cukru na hektár;
b) údaje týkajúce sa predbežných 
a skutočných dodávok cukrovej repy, 
cukrovej trstiny a surového cukru, ako aj 
výroby cukru a vyhlásenia o zásobách 
cukru;
c) množstvá predaného bieleho cukru 
a príslušné ceny a podmienky.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101j (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101j
Úprava národných kvót

Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov prijatých v súlade 
s článkom 160 upraviť kvóty uvedené 
v prílohe IIIb v dôsledku rozhodnutí 
členských štátov prijatých v súlade 
s článkom 101k.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1466
Albert Deß

Návrh nariadenia
Článok 2k (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101k
Prerozdelenie národných kvót

Členský štát môže znížiť alebo znížiť a 
prerozdeliť kvótu na cukor, izoglukózu 
alebo inulínový sirup pridelenú podniku 
založenému na jeho území:
a) až o 10 %
Táto možnosť je však vylúčená, ak 
spoločnosť vyrobila svoju kompletnú 
kvótu počas predchádzajúcich 
hospodárskych rokov 
alebo
b) v súlade s pravidlami, ktoré sa majú 
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ustanoviť v prílohe (x)
Členské štáty pri tom uplatňujú objektívne 
a nediskriminačné kritériá.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101k (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101k
Prerozdelenie národných kvót a zníženie 

kvót
1. Členský štát môže znížiť kvótu na cukor 
alebo izoglukózu pridelenú podniku 
založenému na jeho území až o 10 %. 
Členské štáty pri tom uplatňujú objektívne 
a nediskriminačné kritériá.
2. Členské štáty môžu prevádzať kvóty 
medzi podnikmi v súlade s pravidlami 
ustanovenými v prílohe IIIc, pričom 
zvážia záujmy každej zo zainteresovaných 
strán, najmä pestovateľov cukrovej repy 
a cukrovej trstiny.
3. Príslušný členský štát pridelí množstvá 
znížené podľa odsekov 1 a 2 jednému 
alebo viacerým podnikom na svojom 
území bez ohľadu na to, či majú alebo 
nemajú pridelené kvóty.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1468
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 101k (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101k
Prerozdelenie národných kvót a zníženie 

kvót
1. Členský štát môže znížiť kvótu na cukor 
alebo izoglukózu pridelenú podniku 
založenému na jeho území až o 10 %. 
Členské štáty pri tom uplatňujú objektívne 
a nediskriminačné kritériá.
2. Členské štáty môžu prevádzať kvóty 
medzi podnikmi v súlade s pravidlami 
ustanovenými v prílohe XX, pričom zvážia 
záujmy každej zo zainteresovaných strán, 
najmä pestovateľov cukrovej repy 
a cukrovej trstiny.
3. Príslušný členský štát pridelí množstvá 
znížené podľa odsekov 1 a 2 jednému 
alebo viacerým podnikom na svojom 
území bez ohľadu na to, či majú alebo 
nemajú pridelené kvóty.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1469
Britta Reimers, George Lyon

Návrh nariadenia
Článok 101l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101l
Výroba mimo kvóty

1. Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup 
vyrobený počas hospodárskeho roku nad 
kvótu uvedenú v článku 101h možno:
a) použiť na spracovanie určitých 
výrobkov uvedených v článku 101m;
b) v súlade s článkom 101n previesť do 
výrobnej kvóty pre nasledujúci 
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hospodársky rok;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania 
pre najvzdialenejšie regióny v súlade 
s [kapitolou III nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady [ex (ES) 
č. 247/2006]]; alebo
d) vyviezť v rámci množstvového 
obmedzenia stanoveného Komisiou 
prostredníctvom vykonávacích aktov pri 
dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy; alebo
e) automaticky uvoľnené na vnútornom 
trhu ako kvótovaný cukor s cieľom 
prispôsobiť zásobovanie vývoju dopytu, 
ako súčasť mechanizmu dočasného 
trhového riadenia uvedeného v článku 
101 ods. 1b.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1470
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 101l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101l
Prekročenie kvót

Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup 
vyrobený počas hospodárskeho roku nad 
kvótu uvedenú v článku XX možno:
a) použiť na spracovanie určitých 
výrobkov uvedených v článku XX;
b) v súlade s článkom XX previesť do 
výrobnej kvóty pre nasledujúci 
hospodársky rok;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania 
pre najvzdialenejšie regióny v súlade 
s [kapitolou III nariadenia Európskeho 
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parlamentu a Rady [ex (ES) č. 
247/2006]]; alebo
d) vyviezť v rámci množstvového 
obmedzenia stanoveného Komisiou 
prostredníctvom vykonávacích aktov pri 
dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy; alebo
e) automaticky uvoľnené na vnútornom 
trhu ako kvótovaný cukor s cieľom 
prispôsobiť zásobovanie vývoju dopytu, 
v množstvách a za podmienok určených 
Komisiou prostredníctvom delegovaných 
aktov prijatých uplatnením článku 101p 
ods. 6 a na základe predbežného odhadu 
zásobovania.
Opatrenia uvedené v tomto článku sa 
uplatňujú pred každou aktiváciou 
opatrení proti narušeniu trhu uvedených 
v článku 154 ods. 1.
Ostatné nadbytočné množstvá podliehajú 
poplatku za nadbytočné množstvo 
uvedenému v článku XX.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101l
Výroba mimo kvóty

1. Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup 
vyrobený počas hospodárskeho roku nad 
kvótu uvedenú v článku 101h možno:
a) použiť na spracovanie určitých 
výrobkov uvedených v článku 101m;
b) v súlade s článkom 101n previesť do 
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výrobnej kvóty pre nasledujúci 
hospodársky rok;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania 
pre najvzdialenejšie regióny v súlade 
s kapitolou III nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady [ex (ES) č. 247/2006]; 
alebo
d) vyviezť v rámci množstvového 
obmedzenia stanoveného Komisiou 
prostredníctvom vykonávacích aktov pri 
dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy; alebo
e) automaticky uvoľnené na vnútornom 
trhu ako kvótovaný cukor s cieľom 
prispôsobiť zásobovanie vývoju dopytu, 
v množstvách a za podmienok určených 
Komisiou prostredníctvom delegovaných 
aktov prijatých uplatnením článku 101p 
ods. 6 a na základe predbežného odhadu 
zásobovania.
Opatrenia uvedené v tomto článku sa 
uplatňujú pred každou aktiváciou 
opatrení proti narušeniu trhu uvedených 
v článku 154 ods. 1.
Ostatné nadbytočné množstvá podliehajú 
poplatku za nadbytočné množstvo 
uvedenému v článku 101o.
2. Vykonávacie akty podľa tohto článku 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1472
Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Článok 101l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101l
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Výroba mimo kvóty
1. Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup 
vyrobený počas hospodárskeho roku nad 
kvótu uvedenú v článku 101h možno:
a) použiť na spracovanie určitých 
výrobkov uvedených v článku 101m;
b) v súlade s článkom 101n previesť do 
výrobnej kvóty pre nasledujúci 
hospodársky rok;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania 
pre najvzdialenejšie regióny v súlade 
s [kapitolou III nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady [ex (ES) č. 
247/2006]]; alebo
d) vyviezť v rámci množstvového 
obmedzenia stanoveného Komisiou 
prostredníctvom vykonávacích aktov pri 
dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy; alebo
e) automaticky uvoľnené na vnútornom 
trhu na základe predbežného odhadu 
zásobovania s cieľom zachovať 
štrukturálnu rovnováhu na trhu, 
v množstvách a za podmienok určených 
Komisiou.
Opatrenia uvedené v tomto článku sa 
uplatňujú pred každou aktiváciou 
opatrení proti narušeniu trhu uvedených 
v článku 154 ods. 1. Ostatné nadbytočné 
množstvá podliehajú poplatku za 
nadbytočné množstvo uvedenému 
v článku 101o.
2. Vykonávacie akty podľa tohto článku 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1473
Béla Glattfelder
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Návrh nariadenia
Článok 101l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101l
Výroba mimo kvóty

1. Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup 
vyrobený počas hospodárskeho roku nad 
kvótu uvedenú v článku 101h možno:
a) použiť na spracovanie určitých 
výrobkov uvedených v článku 101m;
b) v súlade s článkom 101n previesť do 
výrobnej kvóty pre nasledujúci 
hospodársky rok;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania 
pre najvzdialenejšie regióny v súlade 
s [kapitolou III nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady [ex (ES) č. 
247/2006]]; alebo
d) vyviezť v rámci množstvového 
obmedzenia stanoveného Komisiou 
prostredníctvom vykonávacích aktov pri 
dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy;
e) automaticky uvoľnené na vnútornom 
trhu na základe predbežného odhadu 
zásobovania s cieľom zachovať 
štrukturálnu rovnováhu na trhu, 
v množstvách a za podmienok určených 
Komisiou.
Opatrenia uvedené v tomto článku sa 
uplatňujú pred každou aktiváciou 
opatrení proti narušeniu trhu uvedených 
v článku 154 ods. 1.
Ostatné nadbytočné množstvá podliehajú 
poplatku za nadbytočné množstvo 
uvedenému v článku 101o.
2. Vykonávacie akty podľa tohto článku 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2. 
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Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa schvaľuje existujúca situácia, ktorá 
poskytuje možnosť uvoľniť niektoré množstvá cukru nad kvótu na trhu EÚ. Bol navrhnutý s 
cieľom zabezpečiť právnu istotu a trhovú stabilitu. Rozhodnutie uvoľniť (nie prerozdeliť) 
cukor nad kvótu by malo vychádzať z analýzy kvantitatívnych údajov (a nie zo „značne sa 
opakujúcich sa“ tlakov, čo sú pojmy, ktoré by mohli byť predmetom výkladu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1474
Albert Deß

Návrh nariadenia
Článok 101l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101l
Výroba mimo kvóty

1. Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup 
vyrobený počas hospodárskeho roku nad 
kvótu uvedenú v článku 101(x) možno:
a) použiť na spracovanie určitých 
výrobkov uvedených v článku 101(x);
b) v súlade s článkom 101(x) previesť do 
výrobnej kvóty pre nasledujúci 
hospodársky rok;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania 
pre najvzdialenejšie regióny v súlade 
s [kapitolou III nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady [ex (ES) č. 
247/2006]]; alebo
d) vyviezť v rámci množstvového 
obmedzenia stanoveného Komisiou 
prostredníctvom vykonávacích aktov pri 
dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy;
e) automaticky uvoľnené na vnútornom 
trhu na základe predbežného odhadu 
zásobovania s cieľom zachovať 
štrukturálnu rovnováhu na trhu, 
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v množstvách a za podmienok určených 
Komisiou.
Opatrenia uvedené v tomto článku sa 
uplatňujú pred každou aktiváciou 
opatrení proti narušeniu trhu uvedených 
v článku 154 ods. 1.
Ostatné nadbytočné množstvá podliehajú 
poplatku za nadbytočné množstvo 
uvedenému v článku 101(x).
2. Vykonávacie akty podľa tohto článku 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1475
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 101l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101l
Výroba nad kvótu

1. Cukor, izoglukóza alebo inulínový sirup 
vyrobený počas hospodárskeho roku nad 
kvótu uvedenú v článku 101h možno:
a) použiť na spracovanie určitých 
výrobkov uvedených v článku 101m;
b) v súlade s článkom 101n previesť do 
výrobnej kvóty pre nasledujúci 
hospodársky rok;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania 
pre najvzdialenejšie regióny v súlade 
s [kapitolou III nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady [ex (ES) č. 
247/2006]]; alebo
d) vyviezť v rámci množstvového 
obmedzenia stanoveného Komisiou 
prostredníctvom vykonávacích aktov pri 
dodržaní záväzkov vyplývajúcich z dohôd 
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uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy; alebo
e) automaticky uvoľnené na vnútornom 
trhu na základe predbežného odhadu 
zásobovania s cieľom zachovať 
štrukturálnu rovnováhu na trhu, 
v množstvách a za podmienok určených 
Komisiou.
Opatrenia uvedené v tomto článku sa 
uplatňujú pred každou aktiváciou 
opatrení proti narušeniu trhu uvedených 
v článku 154 ods. 1.
Ostatné nadbytočné množstvá podliehajú 
poplatku za nadbytočné množstvo 
uvedenému v článku 101o.
2. Vykonávacie akty podľa tohto článku 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1476
Britta Reimers, George Lyon

Návrh nariadenia
Článok 101m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101m
Dočasný mechanizmus spravovania trhu

Do ukončenia systému kvót sa využije 
dočasný mechanizmus spravovania trhu 
na vyrovnanie trhu, a to automatickým 
využitím týchto opatrení:
– zrušením dovozných ciel, ako sa uvádza 
v článku 130b; a
– uvoľnením mimo kvóty, ako sa uvádza 
v článku 101l ods. 1 písm. e). V prípade 
objemu porovnateľného s objemom 
vyčleneným prostredníctvom zrušenia 
dovozných ciel a pri nulovom poplatku.
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Dočasný mechanizmus spravovania trhu 
sa automaticky spustí, keď údaje 
Európskej komisie o surovom cukre 
z dovozu dosiahnu úroveň pod 3,5 mil. ton 
za hospodársky rok. Tieto hodnotenia sa 
začnú pre každý hospodársky rok 
najneskôr 30. októbra.
Európska komisia prostredníctvom 
delegovaného aktu prijatého v zmysle 
článku 101 ods. 1b stanoví do 1. marca 
2014 všetky potrebné opatrenia na 
vykonávanie tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Kvóta na výrobu cukru obmedzuje výrobu EÚ na 13,3 mil. ton bieleho cukru, pričom jeho 
spotreba je približne 16,8 mil. ton. Ak preferenčný dovoz nedosiahne plánovanú úroveň, 
musia sa povoliť zvýšené dodávky cukru z iných zdrojov, aby sa trh EÚ nedostal do deficitu. S 
cieľom predísť diskriminácií všetkých aktérov v reťazci, musia mať všetci (nielen dodávatelia) 
porovnateľne rovnaký prístup k tomuto dočasnému mechanizmu spravovania trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101m
Priemyselný cukor

1. Priemyselný cukor, priemyselná 
izoglukóza a priemyselný inulínový sirup 
sa vyhradzujú na výrobu jedného 
z výrobkov uvedených v odseku 2, ak:
a) boli predmetom dodávateľskej zmluvy 
uzatvorenej pred koncom hospodárskeho 
roku medzi výrobcom a používateľom, 
ktorým bolo udelené schválenie podľa 
článku 101i, a
b) boli užívateľovi dodané najneskôr do 
30. novembra nasledujúceho
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hospodárskeho roku.
2. S cieľom zohľadniť technický vývoj 
môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijatých v súlade 
s článkom 160 zostaviť zoznam výrobkov, 
na výrobu ktorých sa môže používať 
priemyselný cukor, priemyselná 
izoglukóza alebo priemyselný inulínový 
sirup.
V zozname je najmä:
a) bioetanol, alkohol, rum, živé kvasinky 
a množstvo sirupov na natieranie 
a sirupov na spracovanie na Rinse 
appelstroop (sirup ochutený kyslými 
jablkami);
b) niektoré priemyselné výrobky, ktoré 
neobsahujú cukor, ale pri výrobe ktorých 
sa používa cukor, izoglukóza alebo 
inulínový sirup;
c) niektoré výrobky chemického alebo 
farmaceutického priemyslu, ktoré 
obsahujú cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1478
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 101m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101m
Priemyselný cukor

1. Priemyselný cukor, priemyselná 
izoglukóza a priemyselný inulínový sirup 
sa vyhradzujú na výrobu jedného 
z výrobkov uvedených v odseku 2, ak:
a) boli predmetom dodávateľskej zmluvy 
uzatvorenej pred koncom hospodárskeho 
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roku medzi výrobcom a používateľom, 
ktorým bolo udelené schválenie podľa 
článku XX, a
b) boli užívateľovi dodané najneskôr do 
30. novembra nasledujúceho 
hospodárskeho roku.
2. Komisia môže zostaviť zoznam 
výrobkov, na výrobu ktorých sa môže 
používať priemyselný cukor, priemyselná 
izoglukóza alebo priemyselný inulínový 
sirup.
V zozname je najmä:
a) bioetanol, alkohol, rum, živé kvasinky 
a množstvo sirupov na natieranie 
a sirupov na spracovanie na Rinse 
appelstroop (sirup ochutený kyslými 
jablkami);
b) niektoré priemyselné výrobky, ktoré 
neobsahujú cukor, ale pri výrobe ktorých 
sa používa cukor, izoglukóza alebo 
inulínový sirup;
c) niektoré výrobky chemického alebo 
farmaceutického priemyslu, ktoré 
obsahujú cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101n
Prevedenie nadbytočného cukru

1. Každý podnik môže rozhodnúť 
o prevedení celej svojej produkcie alebo 
jej časti predstavujúcej nadbytok nad 
pridelenú kvótu na cukor, izoglukózu 
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alebo inulínový sirup, pričom sa táto 
považuje za časť produkcie nasledujúceho 
hospodárskeho roku. Bez toho, aby bol 
dotknutý odsek 3, je toto rozhodnutie 
neodvolateľné.
2. Podniky, ktoré prijmú rozhodnutie 
uvedené v odseku 1:
a) to oznámia príslušnému členskému 
štátu pred dátumom, ktorý tento štát určí:
– medzi 1. februárom a 15. augustom 
aktuálneho hospodárskeho roku pre 
množstvá trstinového cukru, ktoré sa 
prevádzajú,
– medzi 1. februárom a 15. augustom 
aktuálneho hospodárskeho roku pre iné 
množstvá cukru alebo inulínového sirupu, 
ktoré sa prevádzajú;
b) sa zaviažu skladovať tieto množstvá na 
svoje vlastné náklady až do konca 
aktuálneho hospodárskeho roku.
3. Ak bola celková produkcia podniku 
v príslušnom hospodárskom roku nižšia 
ako odhad vykonaný pri prijatí 
rozhodnutia v súlade s odsekom 1, 
prevedené množstvo možno so spätnou 
platnosťou upraviť najneskôr do 31. 
októbra nasledujúceho hospodárskeho 
roku.
4. Prevedené množstvá sa považujú za 
prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty pre 
nasledujúci hospodársky rok.
5. Cukor skladovaný počas 
hospodárskeho roku v súlade s 
ustanoveniami tohto článku nemôže byť 
predmetom iných opatrení týkajúcich sa 
skladovania ustanovených v článkoch 16 
alebo 101d.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1480
Younous Omarjee
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Návrh nariadenia
Článok 101n (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101n
Prevedenie nadbytočného cukru

1. Každý podnik môže rozhodnúť 
o prevedení celej svojej produkcie alebo 
jej časti predstavujúcej nadbytok nad 
pridelenú kvótu na cukor, izoglukózu 
alebo inulínový sirup, pričom sa táto 
považuje za časť produkcie nasledujúceho 
hospodárskeho roku. Bez toho, aby bol 
dotknutý odsek 3, je toto rozhodnutie 
neodvolateľné.
2. Podniky, ktoré prijmú rozhodnutie 
uvedené v odseku 1:
a) to oznámia príslušnému členskému 
štátu pred dátumom, ktorý tento štát určí:
– medzi 1. februárom a 15. augustom 
aktuálneho hospodárskeho roku pre 
množstvá trstinového cukru, ktoré sa 
prevádzajú,
– medzi 1. februárom a 15. augustom 
aktuálneho hospodárskeho roku pre iné 
množstvá cukru alebo inulínového sirupu, 
ktoré sa prevádzajú;
b) sa zaviažu skladovať tieto množstvá na 
svoje vlastné náklady až do konca 
aktuálneho hospodárskeho roku.
3. Ak bola celková produkcia podniku 
v príslušnom hospodárskom roku nižšia 
ako odhad vykonaný pri prijatí 
rozhodnutia v súlade s odsekom 1, 
prevedené množstvo možno so spätnou 
platnosťou upraviť najneskôr do 
31. októbra nasledujúceho hospodárskeho 
roku.
4. Prevedené množstvá sa považujú za 
prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty pre 
nasledujúci hospodársky rok.
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5. Cukor skladovaný počas 
hospodárskeho roku v súlade s 
ustanoveniami tohto článku nemôže byť 
predmetom iných opatrení týkajúcich sa 
skladovania ustanovených v článkoch XX, 
XX alebo XX.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101o (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101o
Poplatok za nadbytočné množstvo

1. Poplatok za nadbytočné množstvo sa 
ukladá na množstvá:
a) nadbytočného cukru, nadbytočnej 
izoglukózy a nadbytočného inulínového 
sirupu, ktoré sa vyrobia počas 
ktoréhokoľvek hospodárskeho roku, 
okrem množstiev prevedených do výrobnej 
kvóty pre nasledujúci hospodársky rok 
a skladovaných v súlade s článkom 101n 
alebo množstiev uvedených v článku 101l 
ods. 1 písm. c), d) a e);
b) priemyselného cukru, priemyselnej 
izoglukózy a priemyselného inulínového 
sirupu, pri ktorých sa do dátumu, ktorý
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania podľa článku 
162 ods. 2, nedoložilo, že sa spracovali na 
jeden z výrobkov uvedených v článku 
101m ods. 2;
c) cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, 
ktorý bol stiahnutý z trhu v súlade 
s článkom 101d a pre ktorý nie sú splnené 
povinnosti stanovené v článku 101d 
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ods. 3.
2. Poplatok za nadbytočné množstvo 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 162 ods. 2 na dostatočne vysokej 
úrovni, aby sa zabránilo hromadeniu 
množstiev uvedených v odseku 1.
3. Poplatok za nadbytočné množstvo 
uvedený v odseku 1 ukladá členský štát 
podnikom na svojom území podľa 
vyrobených množstiev uvedených 
v odseku 1, ktoré boli stanovené pre tieto 
podniky pre príslušný hospodársky rok.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1482
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 101o (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101o
Poplatok za nadbytočné množstvo

1. Poplatok za nadbytočné množstvo sa 
ukladá na množstvá:
a) nadbytočného cukru, nadbytočnej 
izoglukózy a nadbytočného inulínového 
sirupu, ktoré sa vyrobia počas 
ktoréhokoľvek hospodárskeho roku, 
okrem množstiev prevedených do výrobnej 
kvóty pre nasledujúci hospodársky rok 
a skladovaných v súlade s článkom XX 
alebo množstiev uvedených v článku XX 
ods. 1 písm. c), d) a e);
b) priemyselného cukru, priemyselnej 
izoglukózy a priemyselného inulínového 
sirupu, pri ktorých sa do dátumu, ktorý 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
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s postupom preskúmania podľa článku 
162 ods. 2, nedoložilo, že sa spracovali na 
jeden z výrobkov uvedených v článku XX 
ods. XX;
c) cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, 
ktorý bol stiahnutý z trhu v súlade 
s článkom XX a pre ktorý nie sú splnené 
povinnosti stanovené v článku XX ods. 
XX.
2. Poplatok za nadbytočné množstvo 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 162 ods. 2 na dostatočne vysokej 
úrovni, aby sa zabránilo hromadeniu 
množstiev uvedených v odseku 1.
3. Poplatok za nadbytočné množstvo 
uvedený v odseku 1 ukladá členský štát 
podnikom na svojom území podľa 
vyrobených množstiev uvedených 
v odseku 1, ktoré boli stanovené pre tieto 
podniky pre príslušný hospodársky rok.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101p (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101p
Delegované právomoci

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené v 
odsekoch 2 až 6 tohto článku.
2. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby 
podniky uvedené v článku 101i 
dodržiavali svoje povinnosti, môže 
Komisia prijať prostredníctvom 
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delegovaných aktov pravidlá týkajúce sa 
udeľovania a odobratia schválení 
takýchto podnikov, ako aj kritériá pre 
administratívne sankcie.
3. Vzhľadom na potrebu zohľadniť 
osobitosti sektora cukru a zaistiť, aby sa 
náležite zohľadnili záujmy všetkých strán, 
Komisia môže ustanoviť prostredníctvom 
delegovaných aktov ďalšie vymedzenia 
vrátane výroby cukru, izoglukózy 
a inulínového sirupu, výroby podniku 
a podmienky, ktorými sa riadi predaj do 
najvzdialenejších regiónov.
4. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby boli 
pestovatelia cukrovej repy úzko spojení 
s rozhodnutím previesť určité množstvo 
produkcie, môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov ustanoviť pravidlá 
týkajúce sa prenosu cukru.
5. Vzhľadom na potrebu upraviť 
minimálnu cenu v prípade, že sa skutočná 
kvalita cukrovej repy líši od štandardnej 
kvality, môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov stanoviť pravidlá 
týkajúce sa zvýšenia alebo zníženia 
uvedené v článku 101g ods. 3.
6. Vzhľadom na potrebu predísť každému 
narušeniu trhu môže Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
stanoviť podmienky, za ktorých sa cukor 
mimo kvóty uvedený v článku 101l ods. 1 
písm. e) uvoľní na trhu s kvótovaným 
cukrom.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nariadenia
Článok 101p (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101p
Delegované právomoci

S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru 
cukru a s cieľom zabezpečiť, aby sa 
náležite zohľadnili záujmy všetkých strán, 
môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať pravidlá 
o úprave cien, ktoré sa majú uplatňovať 
v súlade s článkom 101g ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Článok 101q (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101q
Vykonávacie právomoci

Pokiaľ ide o podniky uvedené v článku 
101i, Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 162 ods. 2 určiť pravidlá:
a) týkajúce sa žiadostí podnikov 
o schválenie, záznamov, ktoré majú viesť 
schválené podniky, informácií, ktoré majú 
predkladať schválené podniky;
b) týkajúce sa systému kontrol, ktoré majú 
vykonávať členské štáty v schválených 
podnikoch;
c) týkajúce sa oznámení členských štátov 
Komisii a schváleným podnikom;
d) týkajúce sa dodávok surovín do 
podnikov, vrátane dodávateľských zmlúv 
a záznamov o dodávkach;



PE494.484v01-00 62/166 AM\909518SK.doc

SK

e) týkajúce sa rovnocennosti v súvislosti 
s cukrom uvedeným v článku 101l ods. 1 
písm. a);
f) pre osobitný režim zásobovania pre 
najvzdialenejšie regióny;
g) týkajúce sa vývozov uvedených 
v článku 101l ods. 1 písm. d);
h) týkajúce sa spolupráce členských štátov 
s cieľom zaistiť účinné kontroly;
i) týkajúce sa zmeny dátumov 
ustanovených v článku 101n;
j) na stanovenie nadbytočného množstva, 
oznámení a platby poplatku za nadbytočné 
množstvo uvedeného v článku 101o;
k) týkajúce sa automatického uvoľnenia 
cukru mimo kvóty na trhu s kvótovaným 
cukrom uvedeného v článku 101l ods. 1 
písm. e).

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1486
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Článok 101q (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101q
Vykonávacie právomoci

1a. S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru 
rafinovania s celoročnou výrobou cukru 
by sa mala právomoc prijímať niektoré 
vykonávacie akty v súlade s článkom 
291 zmluvy preniesť na Komisiu a malo 
by sa dodržať vytvorenie zoznamu 
rafinérií s celoročnou výrobou cukru.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1487
Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola II – oddiel 1 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na základe zistení posúdení vplyvu, ktoré 
sa majú vykonať do 31. decembra 2012, 
v oblasti systému kvót na mlieko 
a zrušenia výsadbových práv v sektore 
vinohradníctva, Komisia najneskôr do 
30. júna 2013 predloží návrh 
o pokračovaní alebo revízií procesov 
ukončenia kvót a výsadbových práv 
v sektoroch mlieka, vinohradníctva 
a cukrovej repy. 

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1488
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vedú vinohradnícky 
register, ktorý obsahuje aktuálne 
informácie o výrobnom potenciáli.

1. Členské štáty vedú vinohradnícky 
register, ktorý obsahuje aktuálne 
informácie o výrobnom potenciáli a ktorý 
je začlenený do systému identifikácie 
parciel tvoriaceho súčasť integrovaného 
administratívneho a kontrolného systému 
spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1489
Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Po 1. januári 2016 Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnúť, že odseky 1 až 3 tohto článku 
sa viac neuplatňujú. Uvedený vykonávací 
akt sa prijme v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Časť 2 – hlava 2 – kapitola 2 – oddiel 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

SYSTÉM OBMEDZENIA VÝROBY

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 102a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 102a
Vnútroštátne orgány zodpovedné za sektor 

vinohradníctva
1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
iné ustanovenia tohto nariadenia týkajúce 
sa určenia príslušných vnútroštátnych 
orgánov, členské štáty určia jeden alebo 
viac orgánov, ktoré budú zodpovedné za 
dodržiavanie súladu s pravidlami Únie 
v sektore vinohradníctva. Členské štáty 
najmä určia laboratóriá, ktoré budú 
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oprávnené vykonávať oficiálne analýzy 
v sektore vinohradníctva. Určené 
laboratóriá spĺňajú všeobecné kritériá na 
prevádzku testovacích laboratórií 
stanovené v ISO/IEC 17025.
2. Členské štáty oznámia Komisii názvy 
a adresy orgánov a laboratórií uvedených 
v odseku 1. Komisia tieto informácie 
zverejní a pravidelne aktualizuje.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 102b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 102b
Hodnotenia v sektore vinohradníctva

Členské štáty upozornia a pripravia 
hodnotenia v sektore vinohradníctva:
a) Pokiaľ ide o nezákonnú výsadbu 
vysadenú po 31. auguste 1998 uvedenú 
v článku 85a nariadenia (ES) 
č. 1234/2007, členské štáty každoročne do 
1. marca oznámia Komisii oblasti 
vysadené viničom bez zodpovedajúcich 
výsadbových práv po 31. auguste 1998, 
ako aj oblasti vyklčované v súlade 
s odsekom 1 daného článku.
b) Pokiaľ ide o povinnú legalizáciu 
nezákonných výsadieb vysadených po 
1. septembri 1998 podľa nariadenia (ES) 
č. 1234/2007, členské štáty do 1. marca 
príslušného roka informujú Komisiu o:
i) oblastiach vysadených viničom bez 
zodpovedajúcich výsadbových práv pred 
1. septembrom 1998;
ii) legalizovaných oblastiach, stanovených 
poplatkoch a priemernej hodnote 
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regionálnych výsadbových práv podľa 
nariadenia (ES) č. 1234/2007.
c) Členské štáty každoročne do 1. marca 
predložia Komisii správu o vykonávaní 
opatrení ustanovených vo svojich 
podporných programoch uvedených 
v oddiele IV kapitola II Hlava I časť II za 
predchádzajúci finančný rok.
V správe sa uvedú a opíšu opatrenia, na 
ktoré bola udelená pomoc Únie v rámci 
podporných programov, a uvedú sa najmä 
podrobnosti o vykonávaní podporných 
opatrení uvedených v článku 43.
d) Členské štáty predložia Komisii 
najneskôr 1. marca 2014 hodnotenie 
nákladov a prínosov podporných 
programov, a uvedú, ako zvýšiť ich 
účinnosť.
e) Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať pravidlá 
o oznamovaní a hodnotení s cieľom 
zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto 
článku.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobky sektora vinohradníctva a 
vinárstva sa do obehu v Únii uvádzajú s 
úradne schváleným sprievodným 
dokumentom.

1. Výrobky sektora vinohradníctva a 
vinárstva sa do obehu v Únii uvádzajú s 
úradne schváleným sprievodným 
dokumentom. Pri zohľadnení potreby 
štandardizovať a zjednodušovať 
dokumenty používané členskými štátmi je 
Komisia oprávnená prijať delegované 
akty v súlade s článkom 160, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá o modelovom 
dokumente, ktorý treba použiť.
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Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1494
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Fyzické alebo právnické osoby alebo 
skupiny osôb, ktoré v rámci svojej 
obchodnej činnosti majú v držbe výrobky 
sektora vinohradníctva a vinárstva, najmä 
výrobcovia, fľašovatelia a spracovatelia, 
ako aj obchodníci vedú vstupnú a výstupnú 
evidenciu uvedených výrobkov.

2. Fyzické alebo právnické osoby alebo 
skupiny osôb, ktoré v rámci svojej 
obchodnej činnosti majú v držbe výrobky 
sektora vinohradníctva a vinárstva určené 
na umiestnenie na trh, najmä výrobcovia, 
fľašovatelia a spracovatelia, ako aj 
obchodníci vedú vstupnú a výstupnú 
evidenciu uvedených výrobkov.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vzhľadom na potrebu uľahčiť prepravu 
vinárskych výrobkov a jej overovanie 
členskými štátmi je Komisia oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 160, pokiaľ ide o:

3. Vzhľadom na potrebu uľahčiť prepravu 
vinárskych výrobkov a jej overovanie 
členskými štátmi ako aj na ustanovenia 
odseku 1 je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
pokiaľ ide o:

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1496
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) zjednodušovanie a štandardizáciu 
registra.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1497
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ea) pravidlá týkajúce sa zloženia 
evidencie, produktov, ktoré má 
obsahovať, lehôt na zápisy do evidencie a 
uzatvorenia evidencie;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1498
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 103 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pravidlá týkajúce sa zloženia evidencie, 
produktov, ktoré má obsahovať, lehôt na 
zápisy do evidencie a uzatvorenia 
evidencie;

vypúšťa sa

Or. de

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

Návrh nariadenia
Článok 102b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103b
Zákaz výsadby viniča

1. Vo všeobecnosti sa zakazuje výsadba 
viniča muštových odrôd podľa článku 24 
ods. 1 nariadenia Rady (ES) 479/2008 z 
29. apríla 2008.
2. Zakazuje sa takisto preštepenie 
muštových odrôd uvedených v ods. 1 na 
odrody odlišné od muštových odrôd 
uvedených v danom článku.
3. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa výsadba 
a preštepenie, ako sa uvádza v uvedených 
odsekoch, povoľujú, ak sa na ne 
vzťahuje:
a) právo na novú výsadbu, ako sa 
ustanovuje v článku 103c;
b) právo na opätovnú výsadbu, ako sa 
ustanovuje v článku 103d;
c) právo na výsadbu udelené z rezervného 
fondu podľa článkov 103e a 103f.
4. Práva na výsadbu uvedené v odseku 3 
sa udeľujú v hektároch.
5. Články 103c až 103f sa uplatňujú 
prinajmenšom do 31. decembra.
6. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
rozšíriť na svojom území dátum 
stanovený v prvom odseku. V takom 
prípade sa v príslušnom členskom štáte 
uplatňujú pravidlá, ktorými sa upravuje 
režim týkajúci sa práv na výsadbu 
ustanovený v tomto článku.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1500
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Článok 103b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103b
Zákaz výsadby viniča

1. Vo všeobecnosti sa zakazuje výsadba 
viniča muštových odrôd podľa článku 24 
ods. 1 nariadenia Rady (ES) 479/2008 z 
29. apríla 2008.
2. Zakazuje sa takisto preštepenie 
muštových odrôd uvedených v ods. 1 na 
odrody odlišné od muštových odrôd 
uvedených v danom článku.
3. Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa výsadba 
a preštepenie, ako sa uvádza v uvedených 
odsekoch, povoľujú, ak sa na ne 
vzťahuje:
a) právo na novú výsadbu, ako sa 
ustanovuje v článku 103c;
b) právo na opätovnú výsadbu, ako sa 
ustanovuje v článku 103d;
c) právo na výsadbu udelené z rezervného 
fondu podľa článkov 103e a 103f.
4. Práva na výsadbu uvedené v odseku 3 
sa udeľujú v hektároch.
5. Články 103c až 103f sa uplatňujú 
prinajmenšom do 31. decembra.
6. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
rozšíriť na svojom území dátum 
stanovený v predošlom odseku. V takom 
prípade sa v príslušnom členskom štáte 
uplatňujú pravidlá, ktorými sa upravuje 
režim týkajúci sa práv na výsadbu 
ustanovený v tomto článku.

Or. es
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Odôvodnenie

Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k tomuto článku majú zachovať systém, ktorý 
kontroluje výrobný potenciál a zlepšuje cenovú kvalitu a stabilitu, čo pre Spoločenstvo 
nepredstavuje žiadne náklady a ukázalo sa byť účinné.

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

Návrh nariadenia
Článok 103c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103c
Práva na novú výsadbu

1. Bez toho, aby bol dotknutý 
predchádzajúci článok, členské štáty môžu 
udeliť výrobcom práva na novú výsadbu 
na plochy:
a) určené na novú výsadbu 
uskutočňovanú v rámci opatrení 
zameraných na sceľovanie pozemkov 
alebo vyvlastňovacích opatrení 
uskutočňovaných vo verejnom záujme, 
ktoré sa prijali podľa vnútroštátneho 
práva;
b) určené na pokusné účely;
c) určené na podpníkové vinohrady, alebo
d) z ktorých víno alebo výrobky sú určené 
výhradne na spotrebu rodinou 
vinohradníka.
2. Udelené práva na novú výsadbu:
a) uplatňuje pestovateľ, ktorému sa 
udelili;
b) sa využívajú pred skončením druhého 
vinárskeho roku nasledujúceho po 
vinárskom roku, v ktorom sa udelili;
c) sa využívajú na účely, na ktoré sa 
udelili.
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Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1502
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Článok 103c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103c
Práva na novú výsadbu

1. Bez toho, aby bol dotknutý 
predchádzajúci článok, členské štáty môžu 
udeliť výrobcom práva na novú výsadbu 
na plochy:
a) určené na novú výsadbu 
uskutočňovanú v rámci opatrení 
zameraných na sceľovanie pozemkov 
alebo vyvlastňovacích opatrení 
uskutočňovaných vo verejnom záujme, 
ktoré sa prijali podľa vnútroštátneho 
práva;
b) určené na pokusné účely;
c) určené na podpníkové vinohrady, alebo
d) z ktorých víno alebo výrobky sú určené 
výhradne na spotrebu rodinou 
vinohradníka.
2. Udelené práva na novú výsadbu:
a) uplatňuje pestovateľ, ktorému sa 
udelili;
b) sa využívajú pred skončením druhého 
vinárskeho roku nasledujúceho po 
vinárskom roku, v ktorom sa udelili;
c) sa využívajú na účely, na ktoré sa 
udelili.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nariadenia
Článok 103d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103d
Práva na opätovnú výsadbu

1. Členské štáty udeľujú práva na 
opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí 
vyklčovali zákonne uznanú a registrovanú 
plochu vysadenú viničom. Nárok na práva 
na opätovnú výsadbu však nevzniká v 
prípade vyklčovaných plôch, na ktoré sa 
poskytla prémia za vyklčovanie.
2. Členské štáty môžu udeliť práva na 
opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí sa 
zaviažu vyklčovať plochu vysadenú 
viničom. V takýchto prípadoch sa 
príslušná plocha vyklčuje najneskôr na 
konci tretieho roka po výsadbe nového 
viniča, na ktorý sa udelilo právo na 
opätovnú výsadbu.
3. Udelené práva na opätovnú výsadbu sa 
vzťahujú na plochu, ktorá je vzhľadom 
na čistú kultúru ekvivalentom vyklčovanej 
plochy.
4. Práva na opätovnú výsadbu sa 
uplatňujú v poľnohospodárskom podniku, 
ktorému boli udelené. Členské štáty môžu 
ďalej ustanoviť, že takéto práva na 
opätovnú výsadbu sa môžu uplatniť 
výhradne na tých plochách, kde sa 
vykonalo vyklčovanie.
5. Odchylne od odseku 4 môžu členské 
štáty rozhodnúť o úplnom alebo 
čiastočnom prevode práv na opätovnú 
výsadbu na iný poľnohospodársky podnik 
v tom istom členskom štáte, a to v týchto 
prípadoch:
a) časť dotknutého poľnohospodárskeho 
podniku sa prevedie do uvedeného iného 
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poľnohospodárskeho podniku;
b) plochy uvedeného iného 
poľnohospodárskeho podniku sú určené 
na:
i) výrobu vín s chráneným označením 
pôvodu alebo s chráneným zemepisným 
označením, alebo:
ii) podpníkové vinohrady.
Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatňovanie odchýlky ustanovenej 
v prvom pododseku neviedlo na ich území 
k celkovému nárastu výrobného 
potenciálu, najmä v prípadoch, keď sa 
práva na opätovnú výsadbu prevádzajú 
z nezavlažovaných plôch na zavlažované.
6. Odseky 1 až 5 sa uplatňujú mutatis 
mutandis na práva podobné právam na 
opätovnú výsadbu nadobudnutým podľa 
skôr prijatých právnych predpisov
Spoločenstva alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov.
7. Práva na opätovnú výsadbu udelené 
podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 
1493/1999 sa využijú v lehotách 
ustanovených v uvedenom nariadení.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Článok 103d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103d
Práva na opätovnú výsadbu

1. Členské štáty udeľujú práva na 
opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí 
vyklčovali zákonne uznanú a registrovanú 
plochu vysadenú viničom.
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Nárok na práva na opätovnú výsadbu 
však nevzniká v prípade vyklčovaných 
plôch, na ktoré sa poskytla prémia za 
vyklčovanie.
2. Členské štáty môžu udeliť práva na 
opätovnú výsadbu výrobcom, ktorí sa 
zaviažu vyklčovať plochu vysadenú 
viničom. V takýchto prípadoch sa 
príslušná plocha vyklčuje najneskôr na 
konci tretieho roka po výsadbe nového 
viniča, na ktorý sa udelilo právo na 
opätovnú výsadbu.
3. Udelené práva na opätovnú výsadbu sa 
vzťahujú na plochu, ktorá je vzhľadom 
na čistú kultúru ekvivalentom vyklčovanej 
plochy.
4. Práva na opätovnú výsadbu sa 
uplatňujú v poľnohospodárskom podniku, 
ktorému boli udelené. Členské štáty môžu 
ďalej ustanoviť, že takéto práva na 
opätovnú výsadbu sa môžu uplatniť 
výhradne na tých plochách, kde sa 
vykonalo vyklčovanie.
5. Odchylne od odseku 4 môžu členské 
štáty rozhodnúť o úplnom alebo 
čiastočnom prevode práv na opätovnú 
výsadbu na iný poľnohospodársky podnik 
v tom istom členskom štáte, a to v týchto 
prípadoch:
a) časť dotknutého poľnohospodárskeho 
podniku sa prevedie do uvedeného iného 
poľnohospodárskeho podniku;
b) plochy uvedeného iného 
poľnohospodárskeho podniku sú určené 
na:
i) výrobu vín s chráneným označením 
pôvodu alebo s chráneným zemepisným 
označením, alebo:
ii) podpníkové vinohrady.
Členské štáty zabezpečia, aby 
uplatňovanie odchýlky ustanovenej 
v prvom pododseku neviedlo na ich území 
k celkovému nárastu výrobného 
potenciálu, najmä v prípadoch, keď sa 
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práva na opätovnú výsadbu prevádzajú 
z nezavlažovaných plôch na zavlažované.
6. Odseky 1 až 5 sa uplatňujú mutatis 
mutandis na práva podobné právam na 
opätovnú výsadbu nadobudnutým podľa 
skôr prijatých právnych predpisov 
Spoločenstva alebo vnútroštátnych 
právnych predpisov.
7. Práva na opätovnú výsadbu udelené 
podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 
1493/1999 sa využijú v lehotách 
ustanovených v uvedenom nariadení.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Článok 103e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103e
Štátne a regionálne rezervy výsadbových 

práv
1. S cieľom zlepšiť riadenie výrobného 
potenciálu si členské štáty zriadia štátnu 
rezervu alebo regionálne rezervy 
výsadbových práv.
2. Členské štáty, ktoré zriadili štátne alebo 
regionálne rezervy výsadbových práv 
podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999, 
môžu tieto rezervy zachovať tak dlho, kým 
uplatňujú prechodný režim práv na 
výsadbu v súlade s týmto pododdielom.
3. Do štátnych alebo regionálnych rezerv 
sa prideľujú tieto práva na výsadbu, ak sa 
nevyužijú v určenej lehote:
a) práva na novú výsadbu;
b) práva na opätovnú výsadbu;
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c) práva na výsadbu udelené z rezervy.
4. Výrobcovia môžu previesť práva na 
opätovnú výsadbu do štátnych alebo 
regionálnych rezerv.
Podmienky takýchto prevodov, v prípade 
potreby náhradu za platbu 
z vnútroštátnych fondov, určia členské 
štáty po zohľadnení oprávnených záujmov 
zainteresovaných strán.
5. Odchylne od odseku 1 sa môžu členské 
štáty rozhodnúť nezaviesť systém rezerv 
pod podmienkou, že na celom ich území 
preukázateľne existuje iný účinný systém 
správy práv na výsadbu. Tento 
alternatívny systém sa môže v prípade 
potreby odchyľovať od príslušných 
ustanovení tohto pododdielu.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Článok 103e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103e
Rezervy výsadbových práv

1. S cieľom zlepšiť riadenie výrobného 
potenciálu si členské štáty zriadia štátnu 
rezervu alebo regionálne rezervy 
výsadbových práv.
2. Členské štáty, ktoré zriadili štátne alebo 
regionálne rezervy výsadbových práv 
podľa nariadenia (ES) č. 1493/1999, 
môžu tieto rezervy zachovať tak dlho, kým 
uplatňujú prechodný režim práv na 
výsadbu v súlade s týmto pododdielom.
3. Do štátnych alebo regionálnych rezerv 
sa prideľujú tieto práva na výsadbu, ak sa 
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nevyužijú v určenej lehote:
a) práva na novú výsadbu;
b) práva na opätovnú výsadbu;
c) práva na výsadbu udelené z rezervy.
4. Výrobcovia môžu previesť práva na 
opätovnú výsadbu do štátnych alebo 
regionálnych rezerv. Podmienky takýchto 
prevodov, v prípade potreby náhradu za 
platbu z vnútroštátnych fondov, určia 
členské štáty po zohľadnení oprávnených 
záujmov zainteresovaných strán.
5. Odchylne od odseku 1 sa môžu členské 
štáty rozhodnúť nezaviesť systém rezerv 
pod podmienkou, že na celom ich území 
preukázateľne existuje iný účinný systém 
správy práv na výsadbu. Tento 
alternatívny systém sa môže v prípade 
potreby odchyľovať od príslušných 
ustanovení tohto pododdielu.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Článok 103f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103f
Udeľovanie práv na výsadbu z rezervy

1. Členský štát môže udeliť práva 
z rezervy:
a) bezplatne výrobcom, ktorí majú menej 
ako 40 rokov, majú primerané profesijné 
zručnosti a spôsobilosti, zriaďujú 
poľnohospodársky podnik po prvýkrát 
a tento podnik vedú;
b) za platbu do vnútroštátnych prípadne 
do regionálnych fondov výrobcom, ktorí 
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chcú práva využiť na výsadbu 
vinohradov, ktorých produkcia má 
zaručený odbyt. Členské štáty vymedzujú 
kritériá na určenie výšky platby uvedenej 
v písmene;
c), ktorá sa môže meniť v závislosti od 
plánovaného konečného produktu z 
vinohradov a od zostávajúcej platnosti 
prevodových práv.
2. V prípade, že sa využívajú práva na 
výsadbu udelené z rezervy, členský štát 
zabezpečí, aby:
a) umiestnenie vinohradníckej plochy, 
odrodová skladba a spôsob pestovania 
zaručovali, že sa následná výroba 
prispôsobí dopytu na trhu;
b) dotknuté výnosy zodpovedali priemeru 
oblasti, najmä ak sa práva na výsadbu 
udelené pôvodne na nezavlažované plochy 
využívajú na zavlažovaných plochách.
3. Práva na výsadbu udelené z rezervy, 
ktoré sa nevyužijú do konca druhého 
vinárskeho roka nasledujúceho po 
vinárskom roku, v ktorom sa udelili, 
prepadnú a prevedú sa späť do rezervy.
4. Práva na výsadbu v rezerve, ktoré sa 
neudelia do konca piateho vinárskeho 
roka po ich prevedení do rezervy, zaniknú.
5. Ak v členskom štáte existujú regionálne 
rezervy, členský štát môže ustanoviť 
pravidlá umožňujúce prevod práv na 
výsadbu medzi regionálnymi rezervami. 
Ak v členskom štáte existujú regionálne 
rezervy aj štátna rezerva, členský štát 
môže takisto povoliť prevody medzi týmito 
rezervami.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1508
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nariadenia
Článok 103f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103f
Práva na výsadbu z rezervy

1. Členský štát môže udeliť práva 
z rezervy:
a) bezplatne výrobcom, ktorí majú menej 
ako 40 rokov, majú primerané profesijné 
zručnosti a spôsobilosti, zriaďujú 
poľnohospodársky podnik po prvýkrát 
a tento podnik vedú;
b) za platbu do vnútroštátnych prípadne 
do regionálnych fondov výrobcom, ktorí 
chcú práva využiť na výsadbu 
vinohradov, ktorých produkcia má 
zaručený odbyt.
Členské štáty vymedzujú kritériá na 
určenie výšky platby uvedenej v písmene 
b), ktorá sa môže meniť v závislosti od 
plánovaného konečného produktu z 
dotknutých vinohradov a od zostávajúcej 
platnosti prevodových práv.
2. V prípade, že sa využívajú práva na 
výsadbu udelené z rezervy, členský štát 
zabezpečí, aby:
a) umiestnenie vinohradníckej plochy, 
odrodová skladba a spôsob pestovania 
zaručovali, že sa následná výroba 
prispôsobí dopytu na trhu;
b) dotknuté výnosy zodpovedali priemeru 
oblasti, najmä ak sa práva na výsadbu 
udelené pôvodne na nezavlažované plochy 
využívajú na zavlažovaných plochách.
3. Práva na výsadbu udelené z rezervy, 
ktoré sa nevyužijú do konca druhého 
vinárskeho roka nasledujúceho po 
vinárskom roku, v ktorom sa udelili, 
prepadnú a prevedú sa späť do rezervy.
4. Práva na výsadbu v rezerve, ktoré sa 
neudelia do konca piateho vinárskeho 
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roka po ich prevedení do rezervy, zaniknú.
5. Ak v členskom štáte existujú regionálne 
rezervy, členský štát môže ustanoviť 
pravidlá umožňujúce prevod práv na 
výsadbu medzi regionálnymi rezervami. 
Ak v členskom štáte existujú regionálne 
rezervy aj štátna rezerva, členský štát 
môže takisto povoliť prevody medzi týmito 
rezervami.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Článok 103g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103g
Pravidlo de minimis

Tento pododdiel sa neuplatňuje 
v členských štátoch, v ktorých sa do 
31. decembra 2007 neuplatňoval režim 
Spoločenstva týkajúci sa práv na výsadbu.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Článok 103h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103h
Prísnejšie vnútroštátne pravidlá
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Členské štáty môžu prijať prísnejšie 
vnútroštátne pravidlá, pokiaľ ide 
o udeľovanie práv na novú výsadbu alebo 
práv na opätovnú výsadbu.
Môžu vyžadovať, aby sa príslušné žiadosti 
a v nich poskytované informácie doplnili 
o dodatočné informácie potrebné na 
monitorovanie vývoja výrobného 
potenciálu.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Článok 103i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103j
Vykonávacie právomoci

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
tohto pododielu sa prijímajú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 162 tohto 
nariadenia.
K týmto opatreniam môžu patriť:
a) ustanovenia na predchádzanie 
neprimeraným administratívnym 
poplatkom pri uplatňovaní uvedených 
ustanovení;
b) spoluexistencia viničov podľa článku 
103f ods. 2;
c) uplatnenie koeficientu zníženia 
uvedeného v článku 103f ods. 5.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Návrh nariadenia
Článok 103j (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103j
Vykonávacie právomoci

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
tohto pododielu sa prijímajú v súlade s 
postupom uvedeným v článku 162 tohto 
nariadenia.
K týmto opatreniam môžu patriť:
a) ustanovenia na predchádzanie 
neprimeraným administratívnym 
poplatkom pri uplatňovaní uvedených 
ustanovení;
b) spoluexistencia viničov podľa článku 
103f ods. 2;
c) uplatnenie koeficientu zníženia 
uvedeného v článku 103f ods. 5.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola II – oddiel III – pododiel 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PODODIEL 1
SYSTÉM OBMEDZENIA VÝROBY 

V SEKTORE MLIEKA
Článok 103k

Vymedzenie pojmov
1. Na účely tohto oddielu platia tieto 
vymedzenia pojmov:
a) „mlieko“ je produkt dojenia jednej 
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alebo viacerých kráv;
b) „iné mliečne výrobky“ sú všetky 
mliečne výrobky iné ako mlieko, 
predovšetkým odtučnené mlieko, smotana, 
maslo, jogurt a syr; v prípade potreby sa 
môžu pomocou koeficientov, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov, prepočítať na „ekvivalenty 
mlieka“;
c) „výrobca“ je poľnohospodár s 
podnikom, ktorý sa nachádza na 
zemepisnom území členského štátu, ktorý 
vyrába mlieko a obchoduje s ním alebo 
ktorý tak plánuje urobiť vo veľmi blízkej 
budúcnosti;
d) „poľnohospodársky podnik“ je podnik 
vymedzený v článku 4 nariadenia EÚ 
o priamych platbách;
e) „nákupca“ je podnik alebo skupina, 
ktoré nakupujú mlieko od výrobcov:
– na účely zvozu, balenia, skladovania, 
chladenia alebo spracovania aj na základe 
zmluvy,
– na účely jeho predaja jednému alebo 
viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo 
spracúvajú mlieko alebo iné mliečne 
výrobky;
f) „dodávka“ je každá dodávka mlieka, 
ktorá neobsahuje iné mliečne výrobky a 
ktorú výrobca poskytuje nákupcovi, bez 
ohľadu na to, či prepravu vykoná 
výrobca, nákupca, podnik upravujúci 
alebo spracúvajúci tieto výrobky alebo 
tretia strana;
g) „priamy predaj“ je každý predaj alebo 
prevod mlieka uskutočnený výrobcom 
priamo spotrebiteľom, ako aj každý predaj 
alebo prevod iných mliečnych výrobkov 
uskutočnený výrobcom;
h) „uvádzanie na trh“ sú dodávky mlieka 
alebo priamy predaj mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov;
i) „individuálna kvóta“ je kvóta jedného 
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výrobcu k 1. aprílu každého 
dvanásťmesačného obdobia;
j) „národná kvóta“ je kvóta uvedená 
v článku 103l, stanovená pre každý 
členský štát;
k) „disponibilná kvóta“ je kvóta, ktorú 
majú výrobcovia k dispozícii 31. marca 
daného dvanásťmesačného obdobia, za 
ktoré sa poplatok za nadbytočné množstvo 
vypočíta, pri zohľadnení všetkých 
prevodov, predajov, zmien a dočasných 
prevodov upravených týmto nariadením, 
ktoré sa uskutočnili počas tohto 
dvanásťmesačného obdobia.
2. Pokiaľ ide o vymedzenia uvedené v ods. 
1 písm. e), akékoľvek združenie nákupcov 
v tej istej zemepisnej oblasti, ktoré 
vykonáva administratívne a účtovné 
činnosti potrebné na zaplatenie poplatku 
za nadbytočné množstvo v mene svojich 
členov, sa takisto považuje za nákupcu. 
Na účely prvej vety tohto pododseku sa 
Grécko považuje za jednu zemepisnú 
oblasť a skupinu nákupcov môže 
považovať za úradný orgán.
3. Komisia môže prostredníctvom 
delegovaného aktu v súlade s vymedzením 
pojmu „dodávka“ uvedeným v písmene f) 
prispôsobiť vymedzenie pojmu „priamy 
predaj“, aby sa zabezpečilo najmä to, že 
žiadne množstvo mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov uvádzaných na trh sa 
nevyčlení zo systému kvót.

Článok 103l
Národné kvóty

1. Národné kvóty na výrobu mlieka 
a iných mliečnych výrobkov uvádzaných 
na trh počas piatich po sebe 
nasledujúcich dvanásťmesačných období 
počínajúc 1. aprílom 2015 (ďalej len 
„dvanásťmesačné obdobia“) sú stanovené 
v prílohe [VIIIa].
2. Kvóty uvedené v odseku 1 sa rozdelia 
medzi výrobcov v súlade s článkom 103m, 
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pričom budú rozlišovať dodávky a priamy 
predaj. Prekročenie národných kvót určí 
na vnútroštátnej úrovni každý členský štát 
v súlade s týmto oddielom, pričom sa 
rozlíšia dodávky a priamy predaj.
3. Národné kvóty uvedené v prílohe 
(VIIIa) sa stanovia bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť preskúmania 
vzhľadom na všeobecnú situáciu na trhu 
a konkrétne podmienky existujúce v 
určitých členských štátoch.
4. V prípade Bulharska, Cypru, Českej 
republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, 
Slovenska a Slovinska národné kvóty 
zahŕňajú všetko mlieko alebo jeho 
ekvivalenty dodávané nákupcovi alebo 
predávané priamo, bez ohľadu na to, či je 
vyrobené alebo uvedené na trh na základe 
prechodných opatrení uplatniteľných v 
týchto krajinách.
5. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia potrebné na 
jednotné uplatňovanie tohto článku 
v členských štátoch. Postupy, oznámenia 
a technické kritériá sa stanovia v týchto 
pravidlách.

Článok 103m
Individuálne kvóty

1. Individuálna kvóta alebo kvóty 
výrobcov k 1. aprílu 2015 sa rovnajú ich 
individuálnemu referenčnému množstvu 
alebo množstvám k 31. marcu 2015 bez 
toho, aby boli dotknuté prenosy, predaje 
a prevody kvót, ktoré nadobudnú 
účinnosť 1. apríla 2015.
2. Výrobcovia môžu mať jednu alebo dve 
individuálne kvóty, jednu na dodávky 
a druhú na priamy predaj. Množstvá 
pridelené výrobcovi môže z jednej kvóty 
na druhú previesť len príslušný orgán 
členského štátu na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti výrobcu.
3. V prípade, že má výrobca dve kvóty, 
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jeho príspevok na prípadný poplatok za 
nadbytočné množstvo sa vypočíta 
oddelene pre každú z nich.
4. Komisia môže zvýšiť časť národnej 
kvóty Fínska pridelenej na dodávky 
uvedené v článku 105l prostredníctvom 
vykonávacích aktov, aby sa fínski 
výrobcovia SLOM odškodnili až do výšky 
200 000 ton. Táto rezerva, ktorá sa má 
prideliť v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, sa musí využiť výlučne 
v prospech výrobcov, na ktorých právo 
obnoviť výrobu malo vplyv pristúpenie.
5. Individuálne kvóty sa podľa potreby 
pre každé príslušné dvanásťmesačné 
obdobie zmenia tak, aby súčet 
individuálnych kvót na dodávky 
a individuálnych kvót na priamy predaj 
každého členského štátu neprekročil 
príslušnú časť národnej kvóty upravenej 
v súlade s článkom 103o, s prihliadnutím 
na prípadné zníženia na doplnenie 
národnej rezervy ustanovenej v článku 
103q.

Článok 103n
Rozdelenie kvót z národnej rezervy

Členské štáty príjmu pravidlá umožňujúce 
prideliť výrobcom všetky alebo časť kvót 
z národnej rezervy stanovenej v článku 
103q na základe objektívnych kritérií, 
ktoré oznámia Komisii.

Článok 103o
Spravovanie kvót

1. Komisia upraví pre každý členský štát 
a pre každé obdobie pred jeho uplynutím 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
ustanovených v článku 103af rozdelenie 
národných kvót na „dodávky“ a „priamy 
predaj“ vzhľadom na prevody medzi 
individuálnymi kvótami na dodávky 
a priamy predaj, o ktoré výrobcovia 
požiadali.
2. Členské štáty predložia každý rok 
Komisii v termínoch a podľa pravidiel, 
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ktoré stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu v súlade s článkom 
162, informácie potrebné na:
a) úpravu uvedenú v odseku 1 tohto 
článku;
b) výpočet poplatku za nadbytočné 
množstvo, ktoré má zaplatiť každý členský 
štát.

Článok 103p
Obsah tuku

1. Každému výrobcovi sa určí referenčný 
obsah tuku, ktorý sa uplatňuje na 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
tomuto výrobcovi.
2. Obsah tuku uvedený v odseku 1 tohto 
článku pre kvóty pridelené výrobcom 31.
marca 2015 v súlade s článkom 105c ods. 
1 sa rovná referenčnému obsahu tuku 
uplatňovanému na túto kvótu v tom čase.
3. Referenčný obsah tuku sa zmení počas 
prevodu uvedeného v článku 103m ods. 2 
a v prípade, že sa kvóty získajú, prenesú 
alebo dočasne presunú v súlade s 
pravidlami, ktoré stanoví Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu v 
zmysle článku 103af písm. b).
4. Pre nových výrobcov, ktorí majú 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
v celej výške z národnej rezervy, sa obsah 
tuku stanoví v súlade s pravidlami, ktoré 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu v zmysle článku 
103af písm. b).
5. Individuálny referenčný obsah tuku 
uvedený v odseku 1 sa upraví podľa 
potreby po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a následne na začiatku 
každého dvanásťmesačného obdobia 
podľa potreby tak, aby vážený priemer 
individuálnych reprezentatívnych obsahov 
tuku pre každý členský štát neprekročil 
referenčný obsah tuku uvedený v prílohe 
[VIIIb] o viac ako 0,1 gramu na kilogram.
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Článok 103q
Národná rezerva

1. Každý členský štát si vytvorí národnú 
rezervu ako časť národných kvót 
stanovených v prílohe [VIIIa], najmä 
vzhľadom na prideľovanie stanovené v 
článku 103l. Národná rezerva sa podľa 
potreby doplní odobratím niektorých 
množstiev ustanoveným v článku 103r, 
zadržaním časti prevodov ustanoveným v 
článku 103w alebo plošným znížením 
všetkých individuálnych kvót. Príslušné 
kvóty si zachovajú svoj pôvodný účel, t. j. 
dodávky alebo priamy predaj.
2. Každá dodatočná kvóta pridelená 
členskému štátu sa automaticky uloží do 
národnej rezervy a podľa 
predvídateľných potrieb rozdelí na 
dodávky a priamy predaj.
3. Kvóty uložené do národnej rezervy 
nemajú referenčný obsah tuku.

Článok 103r
Prípady nečinnosti

1. Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
disponuje individuálnou kvótou, už 
nespĺňa podmienky uvedené v článku 
103ka písm. c) počas dvanásťmesačného 
obdobia, príslušné množstvá sa vrátia do 
národnej rezervy najneskôr do 1. apríla 
nasledujúceho kalendárneho roka, s 
výnimkou prípadu, keď sa dotknutá osoba 
alebo subjekt opäť stane výrobcom v 
zmysle článku 103l písm. c) pred týmto 
dátumom.
Ak sa uvedená osoba opäť stane 
výrobcom pred ukončením druhého 
dvanásťmesačného obdobia po odobratí, 
celá individuálna kvóta alebo jej časť, 
ktorá sa uvedenej osobe odobrala, sa jej 
vráti najneskôr do 1. apríla nasledujúceho 
po dátume podania žiadosti.
2. V prípade, že výrobcovia počas aspoň 
jedného dvanásťmesačného obdobia 
neuvedú na trh aspoň 85 % svojej 
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individuálnej kvóty, členský štát môže 
rozhodnúť, či a za akých podmienok sa 
celá nevyužitá kvóta alebo jej časť vráti 
do národnej rezervy.
Členské štáty môžu stanoviť podmienky, 
za ktorých sa kvóta opätovne pridelí 
príslušnému výrobcovi, ak znovu začne 
uvádzať tovar na trh.
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v 
prípadoch vyššej moci a v riadne 
odôvodnených prípadoch, ktoré dočasne 
ovplyvňujú výrobnú kapacitu príslušných 
výrobcov a ktoré príslušný orgán uzná.

Článok 103s
Dočasné prevody

1. Členský štát do konca každého 
dvanásťmesačného obdobia povolí pre 
príslušné obdobie dočasné prevody časti 
individuálnych kvót, ktoré oprávnení 
výrobcovia nemajú v úmysle využiť.
Členské štáty môžu regulovať prevody 
podľa príslušných kategórií výrobcov 
alebo výrobných štruktúr pre mlieko, 
môžu ich obmedziť na úrovni nákupcu
alebo v rámci regiónov, povoliť úplné 
prevody v prípadoch uvedených v článku 
103r ods. 3 a stanoviť, do akej miery môže 
prevádzajúci subjekt takéto operácie 
opakovať.
2. Každý členský štát sa môže rozhodnúť, 
že neuplatní odsek 1 na základe jedného 
alebo oboch týchto kritérií:
a) potreba uľahčiť štrukturálny rozvoj a 
štrukturálne zmeny;
b) naliehavé administratívne potreby.

Článok 103t
Prevody kvót spolu s pôdou

1. Individuálne kvóty sa prevedú s 
poľnohospodárskym podnikom na 
výrobcov, ktorí ich preberú pri predaji, 
prenájme, skutočnom alebo predbežnom 
dedení alebo akýmkoľvek iným spôsobom, 
ktorý má porovnateľný právny účinok, na 
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výrobcov v súlade s podrobnými 
pravidlami, ktoré určia členské štáty, 
pričom sa zohľadnia oblasti využívané na 
mliekarenskú výrobu alebo iné objektívne 
kritériá a v prípade potreby akákoľvek 
dohoda medzi týmito stranami. Tá časť 
kvóty, ktorá prípadne nebola s 
poľnohospodárskym podnikom 
prevedená, sa pridá do národnej rezervy.
2. Ak sa kvóty previedli alebo prevádzajú v 
súlade s odsekom 1 prostredníctvom 
poľnohospodárskeho prenájmu alebo 
inými prostriedkami, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, členské 
štáty môžu na základe objektívnych 
kritérií a s cieľom zabezpečiť pridelenie 
kvót výlučne výrobcom rozhodnúť, že sa 
kvóta neprevedie s poľnohospodárskym 
podnikom.
3. Ak sa pôda prevádza na verejné orgány 
a/alebo z dôvodu verejného záujmu, alebo 
ak sa prevod realizuje na 
nepoľnohospodárske účely, členské štáty 
zabezpečia, aby sa prijali potrebné 
opatrenia na ochranu oprávnených 
záujmov dotknutých strán a najmä, aby 
výrobcovia, ktorí sa takejto pôdy vzdávajú, 
mohli pokračovať vo výrobe mlieka, 
pokiaľ si to želajú.
4. Ak nedôjde k dohode medzi stranami 
pri uplynutí nájomnej doby bez možnosti 
jej predĺženia za rovnakých podmienok 
alebo v situáciách, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, príslušné 
individuálne kvóty sa úplne alebo 
čiastočne prevedú na výrobcu, ktorý ich 
preberie v súlade s ustanoveniami, ktoré 
prijali členské štáty, pričom sa zohľadnia 
oprávnené záujmy dotknutých strán.

Článok 103u
Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu

1. S cieľom úspešne reštrukturalizovať 
výrobu mlieka alebo zlepšiť životné 
prostredie môžu členské štáty v súlade s 
podrobnými pravidlami, ktoré stanovia pri 



PE494.484v01-00 92/166 AM\909518SK.doc

SK

zohľadnení oprávnených záujmov 
zainteresovaných strán:
a) poskytnúť výrobcom, ktorí sa zaviažu 
natrvalo ukončiť celú alebo časť svojej 
výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené 
individuálne kvóty do národnej rezervy, 
náhradu formou jednej alebo viacerých 
ročných splátok;
b) na základe objektívnych kritérií 
stanoviť podmienky, za ktorých 
výrobcovia môžu od príslušného orgánu 
alebo subjektu určeného týmto orgánom 
získať oproti platbe na začiatku 
dvanásťmesačného obdobia opätovné 
pridelenie individuálnych kvót, ktoré 
definitívne uvoľnili iní výrobcovia na 
konci predchádzajúceho 
dvanásťmesačného obdobia za 
vyrovnanie v jednej alebo viacerých 
ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie 
uvedenej platbe;
c) centralizovať prevody kvót bez pôdy a 
dozerať na ne;
d) stanoviť, že v prípade prevodu pôdy s 
cieľom zlepšiť životné prostredie, sa 
príslušná individuálna kvóta pridelí 
výrobcovi, ktorý sa tejto pôdy vzdáva, ak 
má v úmysle pokračovať vo výrobe 
mlieka;
e) na základe objektívnych kritérií určiť 
regióny alebo zberné oblasti, v ktorých je 
povolený trvalý prevod kvót bez prevodu 
príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru 
výroby mlieka;
f) povoliť definitívny prevod kvót bez 
prevodu príslušnej pôdy alebo naopak, a 
to na základe žiadosti výrobcu, ktorú podá 
príslušnému orgánu alebo subjektu 
určenému týmto orgánom, s cieľom 
zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku alebo 
umožniť rozšírenie výroby.
2. Odsek 1 možno vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, na príslušnej 
územnej úrovni alebo v osobitných 
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zberných oblastiach.
Článok 103v

Zadržanie kvót
1. V prípade prevodov uvedených v 
článkoch 103t a 103u členské štáty môžu 
na základe objektívnych kritérií zadržať 
časť individuálnych kvót vo svojej 
národnej rezerve.
2. V prípade, že sa kvóty previedli alebo sa 
prevádzajú v súlade s článkami 103t a 
103u s príslušnou pôdou alebo bez nej, 
prostredníctvom prenájmu alebo inými 
prostriedkami s porovnateľnými právnymi 
účinkami, členské štáty môžu rozhodnúť 
na základe objektívnych kritérií a s 
cieľom zabezpečiť prideľovanie kvót 
výhradne výrobcom, či a za akých 
podmienok sa celá prevedená kvóta alebo 
jej časť vráti do národnej rezervy.

Článok 103w
Pomoc pre získanie kvót

V zmysle tohto oddielu žiadny verejný 
orgán nemôže poskytnúť finančnú pomoc 
priamo spojenú so získaním kvót na 
predaj, prevod alebo pridelenie kvót.

Článok 103x
Poplatok za nadbytočné množstvo

1. Poplatok za nadbytočné množstvo sa 
platí pri mlieku a mliečnych výrobkoch, 
ktoré sa uvádzajú na trh nad rámec 
národnej kvóty.
Poplatok sa stanovuje vo výške 27,83 EUR 
na 100 kilogramov mlieka.
2. Členské štáty sú povinné zaplatiť 
Spoločenstvu poplatok za nadbytočné 
množstvo, ktorý vyplynie z prekročení 
národných kvót stanovených na 
vnútroštátnej úrovni osobitne na dodávky 
a na priamy predaj, a medzi 16. októbrom 
a 30. novembrom po príslušnom 
dvanásťmesačnom období zaplatia 99 % 
splatnej sumy do EPZF.
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3. Ak sa poplatok za nadbytočné množstvo 
ustanovený v odseku 1 nezaplatí do 
dátumu splatnosti a po porade s Výborom 
pre poľnohospodárske fondy, Komisia 
odráta sumu rovnajúcu sa nezaplatenému 
poplatku za nadbytočné množstvo z 
mesačných platieb v zmysle článku xx a 
článku xx ods. x horizontálneho 
nariadenia (ES). Komisia pred prijatím 
rozhodnutia upozorní príslušný členský 
štát, ktorý do jedného týždňa oznámi svoje 
stanovisko. Článok xx horizontálneho 
nariadenia (ES) sa neuplatňuje.

Článok 103y
Príspevok výrobcov k splatnému poplatku 

za nadbytočné množstvo
Poplatok za nadbytočné množstvo sa v 
súlade s článkami 103x a 103ac v celej 
výške rozdelí medzi výrobcov, ktorí 
prispeli ku každému z prekročení 
národných kvót uvedených v článku 103l 
ods. 2.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 103z a článku 103ac ods. 1, 
výrobcovia sú povinní členskému štátu 
uhradiť príspevok na splatný poplatok za 
nadbytočné množstvo vypočítaný v súlade 
s článkami 103o, 103p a 103z na základe 
skutočnosti, že prekročili svoje použiteľné 
kvóty.

Článok 103z
Poplatok za nadbytočné množstvo pri 

dodávkach
1. S cieľom vypracovať konečný výkaz o 
poplatku za nadbytočné množstvo sa 
množstvá dodané každým výrobcom zvýšia 
alebo znížia tak, aby odzrkadľovali rozdiel 
medzi skutočným obsahom tuku a 
referenčným obsahom tuku.
2. O výške príspevku každého výrobcu k 
úhrade poplatku za nadbytočné množstvo 
rozhodne členský štát potom, čo sa 
akákoľvek nevyužitá časť národnej kvóty 
pridelenej na dodávky prerozdelí alebo 
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neprerozdelí v pomere k individuálnym 
kvótam každého výrobcu alebo podľa 
objektívnych kritérií, ktoré stanovia 
členské štáty:
a) buď na vnútroštátnej úrovni na 
základe množstva, o ktoré sa prekročila 
kvóta každého výrobcu;
b) alebo najprv na úrovni nákupcu a 
potom podľa potreby na vnútroštátnej 
úrovni.

Článok 103aa
Úloha nákupcov

1. Nákupcovia zodpovedajú za výber 
príspevkov od výrobcov, ktoré sú 
výrobcovia povinní platiť v podobe 
poplatku za nadbytočné množstvo, a do 
určitého dátumu a podľa postupu, ktorý 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov v zmysle článku 103af 
písm. d), f) a g), zaplatia príslušnému 
orgánu členského štátu sumu týchto 
príspevkov odpočítanú od ceny mlieka 
zaplatenej výrobcom zodpovedným za 
prekročenie kvót, alebo v opačnom 
prípade sumu vybratú akýmikoľvek inými 
vhodnými prostriedkami.
2. V prípade, že nákupca úplne alebo 
čiastočne nahradí jedného alebo 
viacerých iných nákupcov, pre zvyšnú 
časť plynúceho dvanásťmesačného 
obdobia sa vezmú do úvahy individuálne 
kvóty, ktoré majú výrobcovia k dispozícii, 
a to po odčítaní už dodaných množstiev a 
vzhľadom na ich obsah tuku. Tento odsek 
sa uplatňuje aj v prípade, že výrobca 
prejde od jedného nákupcu k druhému.
3. V prípade, že počas referenčného 
obdobia množstvá, ktoré výrobca dodá, 
prekročia jeho kvótu, môže príslušný 
členský štát rozhodnúť, že nákupca 
odpočíta časť ceny mlieka pri akejkoľvek 
dodávke príslušného výrobcu nad rámec 
kvóty v podobe preddavku na príspevok 
výrobcu v súlade s podrobnými pravidlami 
stanovenými členským štátom. Členský 
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štát môže prijať konkrétne opatrenia, 
ktoré nákupcom umožnia odpočítať tento 
preddavok v prípade, že výrobcovia 
dodávajú viacerým nákupcom.

Článok 103ab
Schválenie

Štatút nákupcu podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu členským 
štátom v súlade s kritériami, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v zmysle článku 103ae písm. f) a v 
súlade s postupom zavedeným 
vykonávacími aktmi v zmysle článku 
103af.

Článok 103ac
Poplatok za nadbytočné množstvo pri 

priamom predaji
1. V prípade priameho predaja rozhodne o 
výške príspevku každého výrobcu k 
úhrade poplatku za nadbytočné množstvo 
členský štát potom, čo sa akákoľvek 
nevyužitá časť národnej kvóty pridelenej 
na priamy predaj prerozdelí alebo 
neprerozdelí na vhodnej územnej úrovni 
alebo na vnútroštátnej úrovni.
2. Členské štáty vychádzajú pri výpočte 
príspevku výrobcu k poplatku za 
nadbytočné množstvo z celkového 
množstva mlieka, ktoré sa predalo, 
previedlo alebo použilo na výrobu 
mliečnych výrobkov predaných alebo 
prevedených uplatnením kritérií, ktoré 
stanovila Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov v zmysle článku 
103ae písm. b).
3. Na účely vypracovania konečného 
výkazu o poplatku za nadbytočné 
množstvo sa nezohľadní žiadna korekcia 
spojená s obsahom tuku.
4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov v zmysle článku 103af písm. d) a f) 
stanoví ako a kedy sa musí poplatok za 
nadbytočné množstvo zaplatiť 
príslušnému orgánu členského štátu.
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Článok 103ad
Nezaplatené sumy alebo preplatky
1. Ak v prípade dodávok alebo priameho 
predaja je poplatok za nadbytočné 
množstvo splatný a príspevok vybraný od 
výrobcov je vyšší ako poplatok, členský 
štát môže:
a) preplatok využiť čiastočne alebo úplne 
na financovanie opatrení uvedených v 
článku 103u ods. 1 písm. a) a/alebo
b) časť alebo celý preplatok prerozdeliť 
výrobcom, ktorí:
– patria do prioritných kategórií 
ustanovených členským štátom na základe 
objektívnych kritérií a v rámci obdobia, 
ktoré stanoví Komisia, alebo 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
zmysle článku 103ae písm. g),
– ktorí boli poškodení výnimočnou 
situáciou v dôsledku vnútroštátneho 
pravidla, ktoré nesúvisí so systémom kvót 
pre mlieko a iné mliečne výrobky 
zavedeným podľa tejto kapitoly.
2. Ak sa zistí, že žiadny poplatok za 
nadbytočné množstvo nie je splatný, 
všetky preddavky vybrané nákupcami 
alebo členským štátom sa vrátia najneskôr 
do konca nasledujúceho 
dvanásťmesačného obdobia.
3. V prípade, že si nákupca nesplní 
povinnosť vybrať od výrobcov príspevok 
na poplatok za nadbytočné množstvo v 
súlade s článkom 103aa, členský štát môže 
vybrať nezaplatené sumy priamo od 
výrobcu bez toho, aby boli dotknuté 
sankcie, ktoré môže uložiť porušujúcemu 
nákupcovi.
4. Keď výrobca alebo nákupca nedodrží 
termín platby, zaplatí členskému štátu 
úrok z oneskorených platieb, ktorý stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu v zmysle článku 103af písm. e).
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Článok 103ae
Delegované akty

S cieľom zabezpečiť, aby systém kvót na 
mlieko dosahoval svoje ciele, a to najmä 
účinnosť pri využívaní a výpočte 
individuálnych kvót a zberu a využívanie 
poplatku, Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijme pravidlá 
týkajúce sa:
a) dočasného a konečného prevodu kvót;
b) prideľovania nevyužitých kvót;
c) prahové hodnoty pre faktor korekcie 
obsahu tuku;
d) povinnosti výrobcov dodávať 
schváleným nákupcom;
e) kritérií schvaľovania nákupcov 
členskými štátmi;
f) objektívnych kritérií prerozdelenia 
dodatočného poplatku;
g) akejkoľvek úpravy pojmu „priamy 
predaj“ pri zohľadnení vymedzenia pojmu 
„dodávka“ ustanoveného v článku 103k 
písm. f).

Článok 103af
Vykonávacie akty

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví pravidlá potrebné na 
uplatňovanie systému kvót vrátane:
a) konečných prevodov a rozdelení 
národných kvót na dodávky a priamy 
predaj po oznámení členským štátom;
b) stanovenia koeficientu obsahu tuku 
individuálnych kvót a korekcie obsahu 
tuku;
c) stanovenia ekvivalentu mlieka 
členskými štátmi;

; d) postupu, časového rozsahu a činnosti 
na zaplatenie poplatku, prerozdelenia 
dodatočného poplatku a zníženia alebo 
preddavkov, keď je potrebné dodržať 
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časový rozsah;
e) zdanenia úrokov v prípade omeškaní 
platieb a správnych sadzieb za poplatok;
f) informovania výrobcov o nových 
vymedzeniach, oznámeniach 
o individuálnych kvótach a poplatkoch;
g) informovania o uplatňovaní 
a dohodách, v súvislosti s dodatočným 
poplatkom v sektore mlieka;
h) vytvorenia vzoru pre vyhlásenia 
o dodávkach a priamych platbách;
i) podávania vyhlásení, vedenia evidencie 
a oznamovania informácií výrobcami 
a nákupcami;
j) kontrol dodávok a priameho predaja.

Or. es

Odôvodnenie

Systém kvót by sa mal v sektore mlieka zachovať prinajmenšom do roku 2020 v súlade s 
politikou Parlamentu v oblasti rozšírenia systémov obmedzenia výroby pre cukor a víno. 
Sektor mlieka potrebuje na prispôsobenie sa liberalizácii trhu viac času, a to prostredníctvom 
vyhnutia sa inflácii, vysokým úrokovým mieram, ako aj recesii (tzv. soft-landing).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola II – oddiel III – pododiel 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PODODIEL 1
SYSTÉM OBMEDZENIA VÝROBY 

V SEKTORE MLIEKA
Článok 103k

Vymedzenie pojmov
1. Na účely tohto oddielu platia tieto 
vymedzenia pojmov:
a) „mlieko“ je produkt dojenia jednej 
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alebo viacerých kráv;
b) „iné mliečne výrobky“ sú všetky 
mliečne výrobky iné ako mlieko, 
predovšetkým odtučnené mlieko, smotana, 
maslo, jogurt a syr; v prípade potreby sa 
môžu pomocou koeficientov, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov, prepočítať na „ekvivalenty 
mlieka“;
c) „výrobca“ je poľnohospodár s 
podnikom, ktorý sa nachádza na 
zemepisnom území členského štátu, ktorý 
vyrába mlieko a obchoduje s ním alebo 
ktorý tak plánuje urobiť vo veľmi blízkej 
budúcnosti;
d) „podnik“ je podnik vymedzený v článku 
4 nariadenia EÚ o priamych platbách;
e) „nákupca“ je podnik alebo skupina, 
ktoré nakupujú mlieko od výrobcov:
– na účely zvozu, balenia, skladovania, 
chladenia alebo spracovania aj na základe 
zmluvy,
– na účely jeho predaja jednému alebo 
viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo 
spracúvajú mlieko alebo iné mliečne 
výrobky;
f) „dodávka“ je každá dodávka mlieka, 
ktorá neobsahuje iné mliečne výrobky a 
ktorú výrobca poskytuje nákupcovi, bez 
ohľadu na to, či prepravu vykoná 
výrobca, nákupca, podnik upravujúci 
alebo spracúvajúci tieto výrobky alebo 
tretia strana;
g) „priamy predaj“ je každý predaj alebo 
prevod mlieka uskutočnený výrobcom 
priamo spotrebiteľom, ako aj každý predaj 
alebo prevod iných mliečnych výrobkov 
uskutočnený výrobcom;
h) „uvádzanie na trh“ sú dodávky mlieka 
alebo priamy predaj mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov;
i) „individuálna kvóta“ je kvóta jedného 
výrobcu k 1. aprílu každého 
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dvanásťmesačného obdobia;
j) „národná kvóta“ je kvóta uvedená 
v článku 103l, ktorá je stanovená pre 
každý členský štát;
k) „disponibilná kvóta“ je kvóta, ktorú 
majú výrobcovia k dispozícii 31. marca 
daného dvanásťmesačného obdobia, za 
ktoré sa poplatok za nadbytočné množstvo 
vypočíta, pri zohľadnení všetkých 
prevodov, predajov, zmien a dočasných 
prevodov upravených týmto nariadením, 
ktoré sa uskutočnili počas tohto 
dvanásťmesačného obdobia.
2. Pokiaľ ide o vymedzenia uvedené v ods. 
1 písm. e), akékoľvek združenie nákupcov 
v tej istej zemepisnej oblasti, ktoré 
vykonáva administratívne a účtovné 
činnosti potrebné na zaplatenie poplatku 
za nadbytočné množstvo v mene svojich 
členov, sa takisto považuje za nákupcu. 
Na účely prvej vety tohto pododseku sa 
Grécko považuje za jednu zemepisnú 
oblasť a skupinu nákupcov môže 
považovať za úradný orgán.
3. Komisia môže v súlade s vymedzením 
pojmu „dodávka“ uvedeným v písmene f) 
prispôsobiť vymedzenie pojmu „priamy 
predaj“, aby sa zabezpečilo najmä to, že 
žiadne množstvo mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov uvádzaných na trh sa 
nevyčlení zo systému kvót.

Článok 103l
Národné kvóty

1. Národné kvóty na výrobu mlieka 
a iných mliečnych výrobkov uvádzaných 
na trh počas piatich po sebe 
nasledujúcich dvanásťmesačných období 
počínajúc 1. aprílom 2015 (ďalej len 
„dvanásťmesačné obdobia“) sú stanovené 
v prílohe [VIIIa].
2. Kvóty uvedené v odseku 1 sa rozdelia 
medzi výrobcov v súlade s článkom 103m, 
pričom budú rozlišovať dodávky a priamy 
predaj. Prekročenie národných kvót určí 
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na vnútroštátnej úrovni každý členský štát 
v súlade s týmto oddielom, pričom sa 
rozlíšia dodávky a priamy predaj.
3. Národné kvóty uvedené v prílohe 
(VIIIa) sa stanovia bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť preskúmania 
vzhľadom na všeobecnú situáciu na trhu 
a konkrétne podmienky existujúce v 
určitých členských štátoch.
4. V prípade Bulharska, Cypru, Českej 
republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, 
Slovenska a Slovinska národné kvóty 
zahŕňajú všetko mlieko alebo jeho 
ekvivalenty dodávané nákupcovi alebo 
predávané priamo, bez ohľadu na to, či je 
vyrobené alebo uvedené na trh na základe 
prechodných opatrení uplatniteľných v 
týchto krajinách.
5. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia potrebné na 
jednotné uplatňovanie tohto článku 
v členských štátoch. Postupy, oznámenia 
a technické kritérií sa stanovia v týchto 
pravidlách.

Článok 103m
Individuálne kvóty

1. Individuálna kvóta alebo kvóty 
výrobcov k 1. aprílu 2015 sa rovnajú ich 
individuálnemu referenčnému množstvu 
alebo množstvám k 31. marcu 2015 bez 
toho, aby boli dotknuté prenosy, predaje 
a prevody kvót, ktoré nadobudnú 
účinnosť 1. apríla 2015.
2. Výrobcovia môžu mať jednu alebo dve 
individuálne kvóty, jednu na dodávky 
a druhú na priamy predaj. Množstvá
pridelené výrobcovi môže z jednej kvóty 
na druhú previesť len príslušný orgán 
členského štátu na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti výrobcu.
3. V prípade, že má výrobca dve kvóty, 
jeho príspevok na prípadný poplatok za 
nadbytočné množstvo sa vypočíta 
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oddelene pre každú z nich.
4. Komisia môže zvýšiť časť národnej 
kvóty Fínska pridelenej na dodávky 
uvedené v článku 105l prostredníctvom 
vykonávacích aktov, aby sa fínski 
výrobcovia SLOM odškodnili až do výšky 
200 000 ton. Táto rezerva, ktorá sa má 
prideliť v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, sa musí využiť výlučne 
v prospech výrobcov, na ktorých právo 
obnoviť výrobu malo vplyv pristúpenie.
5. Individuálne kvóty sa podľa potreby 
pre každé príslušné dvanásťmesačné 
obdobie zmenia tak, aby súčet 
individuálnych kvót na dodávky 
a individuálnych kvót na priamy predaj 
každého členského štátu neprekročil 
príslušnú časť národnej kvóty upravenej 
v súlade s článkom 103o, s prihliadnutím 
na prípadné zníženia na doplnenie 
národnej rezervy ustanovenej v článku 
103q.

Článok 103n
Rozdelenie kvót z národnej rezervy

Členské štáty príjmu pravidlá umožňujúce 
prideliť výrobcom všetky alebo časť kvót 
z národnej rezervy stanovenej v článku 
103q na základe objektívnych kritérií, 
ktoré oznámia Komisii.

Článok 103o
Spravovanie kvót

1. Komisia upraví pre každý členský štát 
a pre každé obdobie pred jeho uplynutím 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
ustanovených v článku 103af rozdelenie 
národných kvót na „dodávky“ a „priamy 
predaj“ vzhľadom na prevody medzi 
individuálnymi kvótami na dodávky 
a priamy predaj, o ktoré výrobcovia 
požiadali.
2. Členské štáty predložia každý rok 
Komisii v termínoch a podľa pravidiel, 
ktoré stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu v súlade s článkom 
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162, informácie potrebné na:
a) úpravu uvedenú v odseku 1 tohto 
článku;
b) výpočet poplatku za nadbytočné 
množstvo, ktoré má zaplatiť každý členský 
štát.

Článok 103p
Obsah tuku

1. Každému výrobcovi sa určí referenčný 
obsah tuku, ktorý sa uplatňuje na 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
tomuto výrobcovi.
2. Obsah tuku uvedený v odseku 1 tohto 
článku pre kvóty pridelené výrobcom 
31. marca 2015 v súlade s článkom 105c 
ods. 1 sa rovná referenčnému obsahu 
tuku uplatňovanému na túto kvótu v tom 
čase.
3. Referenčný obsah tuku sa zmení počas 
prevodu uvedeného v článku 103m ods. 2 
a v prípade, že sa kvóty získajú, prenesú 
alebo dočasne presunú v súlade s 
pravidlami, ktoré stanoví Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu v 
zmysle článku 103af písm. b).
4. Pre nových výrobcov, ktorí majú 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
v celej výške z národnej rezervy, sa obsah 
tuku stanoví v súlade s pravidlami, ktoré 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu v zmysle článku 
103af písm. b).
5. Individuálny referenčný obsah tuku 
uvedený v odseku 1 sa upraví podľa 
potreby po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a následne na začiatku 
každého dvanásťmesačného obdobia 
podľa potreby tak, aby vážený priemer 
individuálnych reprezentatívnych obsahov 
tuku pre každý členský štát neprekročil 
referenčný obsah tuku uvedený v prílohe 
[VIIIb] o viac ako 0,1 gramu na kilogram.

Článok 103q
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Národná rezerva
1. Každý členský štát si vytvorí národnú 
rezervu ako časť národných kvót 
stanovených v prílohe [VIIIa], najmä 
vzhľadom na prideľovanie stanovené v 
článku 103l. Národná rezerva sa podľa 
potreby doplní odobratím niektorých 
množstiev ustanoveným v článku 103r, 
zadržaním časti prevodov ustanoveným v 
článku 103w alebo plošným znížením 
všetkých individuálnych kvót. Príslušné 
kvóty si zachovajú svoj pôvodný účel, t. j. 
dodávky alebo priamy predaj.
2. Každá dodatočná kvóta pridelená 
členskému štátu sa automaticky uloží do 
národnej rezervy a podľa 
predvídateľných potrieb rozdelí na 
dodávky a priamy predaj.
3. Kvóty uložené do národnej rezervy 
nemajú referenčný obsah tuku.

Článok 103r
Prípady nečinnosti

1. Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
disponuje individuálnou kvótou, už 
nespĺňa podmienky uvedené v článku 
103ka písm. c) počas dvanásťmesačného 
obdobia, príslušné množstvá sa vrátia do 
národnej rezervy najneskôr do 1. apríla 
nasledujúceho kalendárneho roka, s 
výnimkou prípadu, keď sa dotknutá osoba 
alebo subjekt opäť stane výrobcom v 
zmysle článku 103l písm. c) pred týmto 
dátumom.
Ak sa uvedená osoba opäť stane 
výrobcom pred ukončením druhého 
dvanásťmesačného obdobia po odobratí, 
celá individuálna kvóta alebo jej časť, 
ktorá sa uvedenej osobe odobrala, sa jej 
vráti najneskôr do 1. apríla nasledujúceho 
po dátume podania žiadosti.
2. V prípade, že výrobcovia počas aspoň 
jedného dvanásťmesačného obdobia 
neuvedú na trh aspoň 85 % svojej 
individuálnej kvóty, členský štát môže 
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rozhodnúť, či a za akých podmienok sa 
celá nevyužitá kvóta alebo jej časť vráti 
do národnej rezervy.
Členské štáty môžu stanoviť podmienky, 
za ktorých sa kvóta opätovne pridelí 
príslušnému výrobcovi, ak znovu začne 
uvádzať tovar na trh.
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v 
prípadoch vyššej moci a v riadne 
odôvodnených prípadoch, ktoré dočasne 
ovplyvňujú výrobnú kapacitu príslušných 
výrobcov a ktoré príslušný orgán uzná.

Článok 103s
Dočasné prevody

1. Členský štát do konca každého 
dvanásťmesačného obdobia povolí pre 
príslušné obdobie dočasné prevody časti 
individuálnych kvót, ktoré oprávnení 
výrobcovia nemajú v úmysle využiť.
Členské štáty môžu regulovať prevody 
podľa príslušných kategórií výrobcov 
alebo výrobných štruktúr pre mlieko, 
môžu ich obmedziť na úrovni nákupcu 
alebo v rámci regiónov, povoliť úplné 
prevody v prípadoch uvedených v článku 
103r ods. 3 a stanoviť, do akej miery môže 
prevádzajúci subjekt takéto operácie 
opakovať.
2. Každý členský štát sa môže rozhodnúť, 
že neuplatní odsek 1 na základe jedného 
alebo oboch týchto kritérií:
a) potreba uľahčiť štrukturálny rozvoj a 
štrukturálne zmeny;
b) naliehavé administratívne potreby.

Článok 103t
Prevody kvót spolu s pôdou

1. Individuálne kvóty sa prevedú s 
poľnohospodárskym podnikom na 
výrobcov, ktorí ich preberú pri predaji, 
prenájme, skutočnom alebo predbežnom 
dedení alebo akýmkoľvek iným spôsobom, 
ktorý má porovnateľný právny účinok, na 
výrobcov v súlade s podrobnými 
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pravidlami, ktoré určia členské štáty, 
pričom sa zohľadnia oblasti využívané na 
mliekarenskú výrobu alebo iné objektívne 
kritériá a v prípade potreby akákoľvek 
dohoda medzi týmito stranami. Tá časť 
kvóty, ktorá prípadne nebola s 
poľnohospodárskym podnikom 
prevedená, sa pridá do národnej rezervy.
2. Ak sa kvóty previedli alebo prevádzajú v 
súlade s odsekom 1 prostredníctvom 
poľnohospodárskeho prenájmu alebo 
inými prostriedkami, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, členské 
štáty môžu na základe objektívnych 
kritérií a s cieľom zabezpečiť pridelenie 
kvót výlučne výrobcom rozhodnúť, že sa 
kvóta neprevedie s poľnohospodárskym 
podnikom.
3. Ak sa pôda prevádza na verejné orgány 
a/alebo z dôvodu verejného záujmu, alebo 
ak sa prevod realizuje na 
nepoľnohospodárske účely, členské štáty 
zabezpečia, aby sa prijali potrebné 
opatrenia na ochranu oprávnených 
záujmov dotknutých strán a najmä, aby 
výrobcovia, ktorí sa takejto pôdy vzdávajú, 
mohli pokračovať vo výrobe mlieka, 
pokiaľ si to želajú.
4. Ak nedôjde k dohode medzi stranami 
pri uplynutí nájomnej doby bez možnosti 
jej predĺženia za rovnakých podmienok 
alebo v situáciách, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, príslušné 
individuálne kvóty sa úplne alebo 
čiastočne prevedú na výrobcu, ktorý ich 
preberie v súlade s ustanoveniami, ktoré 
prijali členské štáty, pričom sa zohľadnia 
oprávnené záujmy dotknutých strán.

Článok 103u
Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu

1. S cieľom úspešne reštrukturalizovať 
výrobu mlieka alebo zlepšiť životné 
prostredie môžu členské štáty v súlade s 
podrobnými pravidlami, ktoré stanovia pri 
zohľadnení oprávnených záujmov 
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zainteresovaných strán:
a) poskytnúť výrobcom, ktorí sa zaviažu 
natrvalo ukončiť celú alebo časť svojej 
výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené 
individuálne kvóty do národnej rezervy, 
náhradu formou jednej alebo viacerých 
ročných splátok;
b) na základe objektívnych kritérií 
stanoviť podmienky, za ktorých 
výrobcovia môžu od príslušného orgánu 
alebo subjektu určeného týmto orgánom 
získať oproti platbe na začiatku 
dvanásťmesačného obdobia opätovné 
pridelenie individuálnych kvót, ktoré 
definitívne uvoľnili iní výrobcovia na 
konci predchádzajúceho 
dvanásťmesačného obdobia za 
vyrovnanie v jednej alebo viacerých 
ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie 
uvedenej platbe;
c) centralizovať prevody kvót bez pôdy a 
dozerať na ne;
d) stanoviť, že v prípade prevodu pôdy s 
cieľom zlepšiť životné prostredie, sa 
príslušná individuálna kvóta pridelí 
výrobcovi, ktorý sa tejto pôdy vzdáva, ak 
má v úmysle pokračovať vo výrobe 
mlieka;
e) na základe objektívnych kritérií určiť 
regióny alebo zberné oblasti, v ktorých je 
povolený trvalý prevod kvót bez prevodu 
príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru 
výroby mlieka;
f) povoliť definitívny prevod kvót bez 
prevodu príslušnej pôdy alebo naopak, a 
to na základe žiadosti výrobcu, ktorú podá 
príslušnému orgánu alebo subjektu 
určenému týmto orgánom, s cieľom 
zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku alebo 
umožniť rozšírenie výroby.
2. Odsek 1 možno vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, na príslušnej 
územnej úrovni alebo v osobitných 
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zberných oblastiach.
Článok 103v

Zadržanie kvót
1. V prípade prevodov uvedených v 
článkoch 103t a 103u členské štáty môžu 
na základe objektívnych kritérií zadržať 
časť individuálnych kvót vo svojej 
národnej rezerve.
2. V prípade, že sa kvóty previedli alebo sa 
prevádzajú v súlade s článkami 103t a 
103u s príslušnou pôdou alebo bez nej, 
prostredníctvom prenájmu alebo inými 
prostriedkami s porovnateľnými právnymi 
účinkami, členské štáty môžu rozhodnúť 
na základe objektívnych kritérií a s 
cieľom zabezpečiť prideľovanie kvót 
výhradne výrobcom, či a za akých 
podmienok sa celá prevedená kvóta alebo 
jej časť vráti do národnej rezervy.

Článok 103w
Pomoc pre získanie kvót

V zmysle tohto oddielu žiadny verejný 
orgán nemôže poskytnúť finančnú pomoc 
priamo spojenú so získaním kvót na 
predaj, prevod alebo pridelenie kvót.

Článok 103x
Poplatok za nadbytočné množstvo

1. Poplatok za nadbytočné množstvo sa 
platí pri mlieku a mliečnych výrobkoch, 
ktoré sa uvádzajú na trh nad rámec 
národnej kvóty.
Poplatok sa stanovuje vo výške 27,83 EUR 
na 100 kilogramov mlieka.
2. Členské štáty sú povinné zaplatiť 
Spoločenstvu poplatok za nadbytočné 
množstvo, ktorý vyplynie z prekročení 
národných kvót stanovených na 
vnútroštátnej úrovni osobitne na dodávky 
a na priamy predaj, a medzi 16. októbrom 
a 30. novembrom po príslušnom 
dvanásťmesačnom období zaplatia 99 % 
splatnej sumy do EPZF.
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3. Ak sa poplatok za nadbytočné množstvo 
ustanovený v odseku 1 nezaplatí do 
dátumu splatnosti a po porade s Výborom 
pre poľnohospodárske fondy, Komisia 
odráta sumu rovnajúcu sa nezaplatenému 
poplatku za nadbytočné množstvo z 
mesačných platieb v zmysle článku xx a 
článku xx ods. x horizontálneho 
nariadenia (ES). Komisia pred prijatím 
rozhodnutia upozorní príslušný členský 
štát, ktorý do jedného týždňa oznámi svoje 
stanovisko.. Článok xx horizontálneho 
nariadenia (ES) sa neuplatňuje.

Článok 103y
Príspevok výrobcov k splatnému poplatku 

za nadbytočné množstvo
Poplatok za nadbytočné množstvo sa v 
súlade s článkami 103x a 103ac v celej 
výške rozdelí medzi výrobcov, ktorí 
prispeli ku každému z prekročení 
národných kvót uvedených v článku 103l 
ods. 2.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 103z a článku 103ac ods. 1, 
výrobcovia sú povinní členskému štátu 
uhradiť príspevok na splatný poplatok za 
nadbytočné množstvo vypočítaný v súlade 
s článkami 103o, 103p a 103z na základe 
skutočnosti, že prekročili svoje použiteľné 
kvóty.

Článok 103z
Poplatok za nadbytočné množstvo pri 

dodávkach
1. S cieľom vypracovať konečný výkaz o 
poplatku za nadbytočné množstvo sa 
množstvá dodané každým výrobcom zvýšia 
alebo znížia tak, aby odzrkadľovali rozdiel 
medzi skutočným obsahom tuku a 
referenčným obsahom tuku.
2. O výške príspevku každého výrobcu k 
úhrade poplatku za nadbytočné množstvo 
rozhodne členský štát potom, čo sa 
akákoľvek nevyužitá časť národnej kvóty 
pridelenej na dodávky prerozdelí alebo 
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neprerozdelí v pomere k individuálnym 
kvótam každého výrobcu alebo podľa 
objektívnych kritérií, ktoré stanovia 
členské štáty:
a) buď na vnútroštátnej úrovni na 
základe množstva, o ktoré sa prekročila 
kvóta každého výrobcu;
b) alebo najprv na úrovni nákupcu a 
potom podľa potreby na vnútroštátnej 
úrovni.

Článok 103aa
Úloha nákupcov

1. Nákupcovia zodpovedajú za výber 
príspevkov od výrobcov, ktoré sú 
výrobcovia povinní platiť v podobe 
poplatku za nadbytočné množstvo, a do 
určitého dátumu a podľa postupu, ktorý 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov v zmysle článku 103af 
písm. d), f) a g), zaplatia príslušnému 
orgánu členského štátu sumu týchto 
príspevkov odpočítanú od ceny mlieka 
zaplatenej výrobcom zodpovedným za 
prekročenie kvót, alebo v opačnom 
prípade sumu vybratú akýmikoľvek inými 
vhodnými prostriedkami.
2. V prípade, že nákupca úplne alebo 
čiastočne nahradí jedného alebo 
viacerých iných nákupcov, pre zvyšnú 
časť plynúceho dvanásťmesačného 
obdobia sa vezmú do úvahy individuálne 
kvóty, ktoré majú výrobcovia k dispozícii, 
a to po odčítaní už dodaných množstiev a 
vzhľadom na ich obsah tuku. Tento odsek 
sa uplatňuje aj v prípade, že výrobca 
prejde od jedného nákupcu k druhému.
3. V prípade, že počas referenčného 
obdobia množstvá, ktoré výrobca dodá, 
prekročia jeho kvótu, môže príslušný 
členský štát rozhodnúť, že nákupca 
odpočíta časť ceny mlieka pri akejkoľvek 
dodávke príslušného výrobcu nad rámec 
kvóty v podobe preddavku na príspevok 
výrobcu v súlade s podrobnými pravidlami 
stanovenými členským štátom. Členský 
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štát môže prijať konkrétne opatrenia, 
ktoré nákupcom umožnia odpočítať tento 
preddavok v prípade, že výrobcovia 
dodávajú viacerým nákupcom.

Článok 103ab
Schválenie

Štatút nákupcu podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu členským 
štátom v súlade s kritériami, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v zmysle článku 103ae písm. f) a v 
súlade s postupom zavedeným 
vykonávacími aktmi v zmysle článku 
103af.

Článok 103ac
Poplatok za nadbytočné množstvo pri 

priamom predaji
1. V prípade priameho predaja rozhodne o 
výške príspevku každého výrobcu k 
úhrade poplatku za nadbytočné množstvo 
členský štát potom, čo sa akákoľvek 
nevyužitá časť národnej kvóty pridelenej 
na priamy predaj prerozdelí alebo 
neprerozdelí na vhodnej územnej úrovni 
alebo na vnútroštátnej úrovni.
2. Členské štáty vychádzajú pri výpočte 
príspevku výrobcu k poplatku za 
nadbytočné množstvo z celkového 
množstva mlieka, ktoré sa predalo, 
previedlo alebo použilo na výrobu 
mliečnych výrobkov predaných alebo 
prevedených uplatnením kritérií, ktoré 
stanovila Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov v zmysle článku 
103ae písm. b).
3. Na účely vypracovania konečného 
výkazu o poplatku za nadbytočné 
množstvo sa nezohľadní žiadna korekcia 
spojená s obsahom tuku.
4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov v zmysle článku 103af písm. d) a f) 
stanoví ako a kedy sa musí poplatok za 
nadbytočné množstvo zaplatiť 
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príslušnému orgánu členského štátu.
Článok 103ad

Nezaplatené sumy alebo preplatky
1. Ak v prípade dodávok alebo priameho 
predaja je poplatok za nadbytočné
množstvo splatný a príspevok vybraný od 
výrobcov je vyšší ako poplatok, členský 
štát môže:
a) preplatok využiť čiastočne alebo úplne 
na financovanie opatrení uvedených v 
článku 103u ods. 1 písm. a) a/alebo
b) časť alebo celý preplatok prerozdeliť 
výrobcom, ktorí:
– patria do prioritných kategórií 
ustanovených členským štátom na základe 
objektívnych kritérií a v rámci obdobia, 
ktoré stanoví Komisia, alebo 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
zmysle článku 103ae písm. g),
– ktorí boli poškodení výnimočnou 
situáciou v dôsledku vnútroštátneho 
pravidla, ktoré nesúvisí so systémom kvót 
pre mlieko a iné mliečne výrobky 
zavedeným podľa tejto kapitoly.
2. Ak sa zistí, že žiadny poplatok za 
nadbytočné množstvo nie je splatný, 
všetky preddavky vybrané nákupcami 
alebo členským štátom sa vrátia najneskôr 
do konca nasledujúceho 
dvanásťmesačného obdobia.
3. V prípade, že si nákupca nesplní 
povinnosť vybrať od výrobcov príspevok 
na poplatok za nadbytočné množstvo v 
súlade s článkom 103aa, členský štát môže 
vybrať nezaplatené sumy priamo od 
výrobcu bez toho, aby boli dotknuté 
sankcie, ktoré môže uložiť porušujúcemu 
nákupcovi.
4. Keď výrobca alebo nákupca nedodrží 
termín platby, zaplatí členskému štátu 
úrok z oneskorených platieb, ktorý stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu v zmysle článku 103af písm. e).
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Článok 103ae
Delegované akty

S cieľom zabezpečiť, aby systém kvót na 
mlieko dosahoval svoje ciele, a to najmä 
účinnosť pri využívaní a výpočte 
individuálnych kvót a zberu a využívanie 
poplatku, Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijme pravidlá 
týkajúce sa:
a) dočasného a konečného prevodu kvót;
b) prideľovania nevyužitých kvót;
c) prahové hodnoty pre faktor korekcie 
obsahu tuku;
d) povinnosti výrobcov dodávať 
schváleným nákupcom;
e) kritérií schvaľovania nákupcov 
členskými štátmi;
f) objektívnych kritérií prerozdelenia 
dodatočného poplatku;
g) akejkoľvek úpravy pojmu „priamy 
predaj“ pri zohľadnení vymedzenia pojmu 
„dodávka“ ustanoveného v článku 103k 
písm. f).

Článok 103af
Vykonávacie akty

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví pravidlá potrebné na 
uplatňovanie systému kvót vrátane:
a) konečných prevodov a rozdelení 
národných kvót na dodávky a priamy 
predaj po oznámení členským štátom;
b) stanovenia koeficientu obsahu tuku 
individuálnych kvót a korekcie obsahu 
tuku;
c) stanovenia ekvivalentu mlieka 
členskými štátmi;
d) postupu, časového rozsahu a činnosti 
na zaplatenie poplatku, prerozdelenia 
dodatočného poplatku a zníženia alebo 
preddavkov, keď je potrebné dodržať 
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časový rozsah;
e) zdanenia úrokov v prípade omeškaní 
platieb a správnych sadzieb za poplatok;
f) informovania výrobcov o nových 
vymedzeniach, oznámeniach 
o individuálnych kvótach a poplatkoch;
g) informovania o uplatňovaní 
a dohodách, v súvislosti s dodatočným 
poplatkom v sektore mlieka;
h) vytvorenia vzoru pre vyhlásenia 
o dodávkach a priamych platbách;
i) podávania vyhlásení, vedenia evidencie 
a oznamovania informácií výrobcami a 
nákupcami;
j) kontrol dodávok a priameho predaja.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola II – oddiel III – pododiel 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PODODIEL 1
SYSTÉM OBMEDZENIA VÝROBY 

V SEKTORE MLIEKA
Článok 103k

Vymedzenie pojmov
1. Na účely tohto oddielu platia tieto 
vymedzenia pojmov:
a) „mlieko“ je produkt dojenia jednej 
alebo viacerých kráv;
b) „iné mliečne výrobky“ sú všetky 
mliečne výrobky iné ako mlieko, 
predovšetkým odtučnené mlieko, smotana, 
maslo, jogurt a syr; v prípade potreby sa 
môžu pomocou koeficientov, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
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aktov, prepočítať na „ekvivalenty 
mlieka“;
c) „výrobca“ je poľnohospodár s 
podnikom, ktorý sa nachádza na 
zemepisnom území členského štátu, ktorý 
vyrába mlieko a obchoduje s ním alebo 
ktorý tak plánuje urobiť vo veľmi blízkej 
budúcnosti;
d) „podnik“ je podnik vymedzený v článku 
4 nariadenia EÚ o priamych platbách;
e) „nákupca“ je podnik alebo skupina, 
ktoré nakupujú mlieko od výrobcov:
– na účely zvozu, balenia, skladovania, 
chladenia alebo spracovania aj na základe 
zmluvy,
– na účely jeho predaja jednému alebo 
viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo 
spracúvajú mlieko alebo iné mliečne 
výrobky;
f) „dodávka“ je každá dodávka mlieka, 
ktorá neobsahuje iné mliečne výrobky a 
ktorú výrobca poskytuje nákupcovi, bez 
ohľadu na to, či prepravu vykoná 
výrobca, nákupca, podnik upravujúci 
alebo spracúvajúci tieto výrobky alebo 
tretia strana;
g) „priamy predaj“ je každý predaj alebo 
prevod mlieka uskutočnený výrobcom 
priamo spotrebiteľom, ako aj každý predaj 
alebo prevod iných mliečnych výrobkov 
uskutočnený výrobcom;
h) „uvádzanie na trh“ sú dodávky mlieka 
alebo priamy predaj mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov;
i) „individuálna kvóta“ je kvóta jedného 
výrobcu k 1. aprílu každého 
dvanásťmesačného obdobia;
j) „národná kvóta“ je kvóta uvedená 
v článku 103l, ktorá je stanovená pre 
každý členský štát;
k) „disponibilná kvóta“ je kvóta, ktorú 
majú výrobcovia k dispozícii 31. marca 
daného dvanásťmesačného obdobia, za 
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ktoré sa poplatok za nadbytočné množstvo 
vypočíta, pri zohľadnení všetkých 
prevodov, predajov, zmien a dočasných 
prevodov upravených týmto nariadením, 
ktoré sa uskutočnili počas tohto 
dvanásťmesačného obdobia.
2. Pokiaľ ide o vymedzenia uvedené v ods. 
1 písm. e), akékoľvek združenie nákupcov 
v tej istej zemepisnej oblasti, ktoré 
vykonáva administratívne a účtovné 
činnosti potrebné na zaplatenie poplatku 
za nadbytočné množstvo v mene svojich 
členov, sa takisto považuje za nákupcu. 
Na účely prvej vety tohto pododseku sa 
Grécko považuje za jednu zemepisnú 
oblasť a skupinu nákupcov môže 
považovať za úradný orgán.
3. Komisia môže prostredníctvom 
delegovaného aktu v súlade s vymedzením 
pojmu „dodávka“ uvedeným v písmene f) 
prispôsobiť vymedzenie pojmu „priamy 
predaj“, aby sa zabezpečilo najmä to, že 
žiadne množstvo mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov uvádzaných na trh sa 
nevyčlení zo systému kvót.

Článok 103l
Národné kvóty

1. Národné kvóty na výrobu mlieka 
a iných mliečnych výrobkov uvádzaných 
na trh počas piatich po sebe 
nasledujúcich dvanásťmesačných období 
počínajúc 1. aprílom 2015 (ďalej len 
„dvanásťmesačné obdobia“) sú stanovené 
v prílohe [VIIIa].
2. Kvóty uvedené v odseku 1 sa rozdelia 
medzi výrobcov v súlade s článkom 103m, 
pričom budú rozlišovať dodávky a priamy 
predaj. Prekročenie národných kvót určí 
na vnútroštátnej úrovni každý členský štát 
v súlade s týmto oddielom, pričom sa 
rozlíšia dodávky a priamy predaj.
3. Národné kvóty uvedené v prílohe 
(VIIIa) sa stanovia bez toho, aby bola 
dotknutá možnosť preskúmania 
vzhľadom na všeobecnú situáciu na trhu 
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a konkrétne podmienky existujúce v 
určitých členských štátoch.
4. V prípade Bulharska, Cypru, Českej 
republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, 
Slovenska a Slovinska národné kvóty 
zahŕňajú všetko mlieko alebo jeho 
ekvivalenty dodávané nákupcovi alebo 
predávané priamo, bez ohľadu na to, či je 
vyrobené alebo uvedené na trh na základe 
prechodných opatrení uplatniteľných v 
týchto krajinách.
5. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia potrebné na 
jednotné uplatňovanie tohto článku 
v členských štátoch. Postupy, oznámenia 
a technické kritérií sa stanovia v týchto 
pravidlách.

Článok 103m
Individuálne kvóty

1. Individuálna kvóta alebo kvóty 
výrobcov k 1. aprílu 2015 sa rovnajú ich 
individuálnemu referenčnému množstvu 
alebo množstvám k 31. marcu 2015 bez 
toho, aby boli dotknuté prenosy, predaje 
a prevody kvót, ktoré nadobudnú 
účinnosť 1. apríla 2015.
2. Výrobcovia môžu mať jednu alebo dve 
individuálne kvóty, jednu na dodávky 
a druhú na priamy predaj. Množstvá 
pridelené výrobcovi môže z jednej kvóty 
na druhú previesť len príslušný orgán 
členského štátu na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti výrobcu.
3. V prípade, že má výrobca dve kvóty, 
jeho príspevok na prípadný poplatok za 
nadbytočné množstvo sa vypočíta 
oddelene pre každú z nich.
4. Komisia môže zvýšiť časť národnej 
kvóty Fínska pridelenej na dodávky 
uvedené v článku 105l prostredníctvom 
vykonávacích aktov, aby sa fínski 
výrobcovia SLOM odškodnili až do výšky 
200 000 ton. Táto rezerva, ktorá sa má 
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prideliť v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, sa musí využiť výlučne 
v prospech výrobcov, na ktorých právo 
obnoviť výrobu malo vplyv pristúpenie.
5. Individuálne kvóty sa podľa potreby 
pre každé príslušné dvanásťmesačné 
obdobie zmenia tak, aby súčet 
individuálnych kvót na dodávky 
a individuálnych kvót na priamy predaj 
každého členského štátu neprekročil 
príslušnú časť národnej kvóty upravenej 
v súlade s článkom 103o, s prihliadnutím 
na prípadné zníženia na doplnenie 
národnej rezervy ustanovenej v článku 
103q.

Článok 103n
Rozdelenie kvót z národnej rezervy

Členské štáty príjmu pravidlá umožňujúce 
prideliť výrobcom všetky alebo časť kvót 
z národnej rezervy stanovenej v článku 
103q na základe objektívnych kritérií, 
ktoré oznámia Komisii.

Článok 103o
Spravovanie kvót

1. Komisia upraví pre každý členský štát 
a pre každé obdobie pred jeho uplynutím 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
ustanovených v článku 103af rozdelenie 
národných kvót na „dodávky“ a „priamy 
predaj“ vzhľadom na prevody medzi 
individuálnymi kvótami na dodávky 
a priamy predaj, o ktoré výrobcovia 
požiadali.
2. Členské štáty predložia každý rok 
Komisii v termínoch a podľa pravidiel, 
ktoré stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu v súlade s článkom 
162, informácie potrebné na:
a) úpravu uvedenú v odseku 1 tohto 
článku;
b) výpočet poplatku za nadbytočné 
množstvo, ktoré má zaplatiť každý členský 
štát.
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Článok 103p
Obsah tuku

1. Každému výrobcovi sa určí referenčný 
obsah tuku, ktorý sa uplatňuje na 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
tomuto výrobcovi.
2. Obsah tuku uvedený v odseku 1 tohto 
článku pre kvóty pridelené výrobcom 31. 
marca 2015 v súlade s článkom 105c ods. 
1 sa rovná referenčnému obsahu tuku
uplatňovanému na túto kvótu v tom čase.
3. Referenčný obsah tuku sa zmení počas 
prevodu uvedeného v článku 103m ods. 2 
a v prípade, že sa kvóty získajú, prenesú 
alebo dočasne presunú v súlade s 
pravidlami, ktoré stanoví Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu v 
zmysle článku 103af písm. b).
4. Pre nových výrobcov, ktorí majú 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
v celej výške z národnej rezervy, sa obsah 
tuku stanoví v súlade s pravidlami, ktoré 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu v zmysle článku 
103af písm. b).
5. Individuálny referenčný obsah tuku 
uvedený v odseku 1 sa upraví podľa 
potreby po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a následne na začiatku 
každého dvanásťmesačného obdobia 
podľa potreby tak, aby vážený priemer 
individuálnych reprezentatívnych obsahov 
tuku pre každý členský štát neprekročil 
referenčný obsah tuku uvedený v prílohe 
[VIIIb] o viac ako 0,1 gramu na kilogram.

Článok 103q
Národná rezerva

1. Každý členský štát si vytvorí národnú 
rezervu ako časť národných kvót 
stanovených v prílohe [VIIIa], najmä 
vzhľadom na prideľovanie stanovené v 
článku 103l. Národná rezerva sa podľa 
potreby doplní odobratím niektorých 
množstiev ustanoveným v článku 103r, 
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zadržaním časti prevodov ustanoveným v 
článku 103w alebo plošným znížením 
všetkých individuálnych kvót. Príslušné 
kvóty si zachovajú svoj pôvodný účel, t. j. 
dodávky alebo priamy predaj.
2. Každá dodatočná kvóta pridelená 
členskému štátu sa automaticky uloží do 
národnej rezervy a podľa 
predvídateľných potrieb rozdelí na 
dodávky a priamy predaj.
3. Kvóty uložené do národnej rezervy 
nemajú referenčný obsah tuku.

Článok 103r
Prípady nečinnosti

1. Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
disponuje individuálnou kvótou, už 
nespĺňa podmienky uvedené v článku 
103ka písm. c) počas dvanásťmesačného 
obdobia, príslušné množstvá sa vrátia do 
národnej rezervy najneskôr do 1. apríla 
nasledujúceho kalendárneho roka, s 
výnimkou prípadu, keď sa dotknutá osoba 
alebo subjekt opäť stane výrobcom v 
zmysle článku 103l písm. c) pred týmto 
dátumom.
Ak sa uvedená osoba opäť stane 
výrobcom pred ukončením druhého 
dvanásťmesačného obdobia po odobratí, 
celá individuálna kvóta alebo jej časť, 
ktorá sa uvedenej osobe odobrala, sa jej 
vráti najneskôr do 1. apríla nasledujúceho 
po dátume podania žiadosti.
2. V prípade, že výrobcovia počas aspoň 
jedného dvanásťmesačného obdobia 
neuvedú na trh aspoň 85 % svojej 
individuálnej kvóty, členský štát môže 
rozhodnúť, či a za akých podmienok sa 
celá nevyužitá kvóta alebo jej časť vráti 
do národnej rezervy.
Členské štáty môžu stanoviť podmienky, 
za ktorých sa kvóta opätovne pridelí 
príslušnému výrobcovi, ak znovu začne 
uvádzať tovar na trh.
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3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v 
prípadoch vyššej moci a v riadne 
odôvodnených prípadoch, ktoré dočasne 
ovplyvňujú výrobnú kapacitu príslušných 
výrobcov a ktoré príslušný orgán uzná.

Článok 103s
Dočasné prevody

1. Členský štát do konca každého 
dvanásťmesačného obdobia povolí pre 
príslušné obdobie dočasné prevody časti 
individuálnych kvót, ktoré oprávnení 
výrobcovia nemajú v úmysle využiť.
Členské štáty môžu regulovať prevody 
podľa príslušných kategórií výrobcov 
alebo výrobných štruktúr pre mlieko, 
môžu ich obmedziť na úrovni nákupcu 
alebo v rámci regiónov, povoliť úplné 
prevody v prípadoch uvedených v článku 
103r ods. 3 a stanoviť, do akej miery môže 
prevádzajúci subjekt takéto operácie 
opakovať.
2. Každý členský štát sa môže rozhodnúť, 
že neuplatní odsek 1 na základe jedného 
alebo oboch týchto kritérií:
a) potreba uľahčiť štrukturálny rozvoj a 
štrukturálne zmeny;
b) naliehavé administratívne potreby.

Článok 103t
Prevody kvót spolu s pôdou

1. Individuálne kvóty sa prevedú s 
poľnohospodárskym podnikom na 
výrobcov, ktorí ich preberú pri predaji, 
prenájme, skutočnom alebo predbežnom 
dedení alebo akýmkoľvek iným spôsobom, 
ktorý má porovnateľný právny účinok, na 
výrobcov v súlade s podrobnými 
pravidlami, ktoré určia členské štáty, 
pričom sa zohľadnia oblasti využívané na 
mliekarenskú výrobu alebo iné objektívne 
kritériá a v prípade potreby akákoľvek 
dohoda medzi týmito stranami. Tá časť 
kvóty, ktorá prípadne nebola s 
poľnohospodárskym podnikom 
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prevedená, sa pridá do národnej rezervy.
2. Ak sa kvóty previedli alebo prevádzajú v 
súlade s odsekom 1 prostredníctvom 
poľnohospodárskeho prenájmu alebo 
inými prostriedkami, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, členské 
štáty môžu na základe objektívnych 
kritérií a s cieľom zabezpečiť pridelenie 
kvót výlučne výrobcom rozhodnúť, že sa 
kvóta neprevedie s poľnohospodárskym 
podnikom.
3. Ak sa pôda prevádza na verejné orgány 
a/alebo z dôvodu verejného záujmu, alebo 
ak sa prevod realizuje na 
nepoľnohospodárske účely, členské štáty 
zabezpečia, aby sa prijali potrebné 
opatrenia na ochranu oprávnených 
záujmov dotknutých strán a najmä, aby 
výrobcovia, ktorí sa takejto pôdy vzdávajú, 
mohli pokračovať vo výrobe mlieka, 
pokiaľ si to želajú.
4. Ak nedôjde k dohode medzi stranami 
pri uplynutí nájomnej doby bez možnosti 
jej predĺženia za rovnakých podmienok 
alebo v situáciách, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, príslušné 
individuálne kvóty sa úplne alebo 
čiastočne prevedú na výrobcu, ktorý ich 
preberie v súlade s ustanoveniami, ktoré 
prijali členské štáty, pričom sa zohľadnia 
oprávnené záujmy dotknutých strán.

Článok 103u
Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu

1. S cieľom úspešne reštrukturalizovať 
výrobu mlieka alebo zlepšiť životné 
prostredie môžu členské štáty v súlade s 
podrobnými pravidlami, ktoré stanovia pri 
zohľadnení oprávnených záujmov 
zainteresovaných strán:
a) poskytnúť výrobcom, ktorí sa zaviažu 
natrvalo ukončiť celú alebo časť svojej 
výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené 
individuálne kvóty do národnej rezervy, 
náhradu formou jednej alebo viacerých 
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ročných splátok;
b) na základe objektívnych kritérií 
stanoviť podmienky, za ktorých 
výrobcovia môžu od príslušného orgánu 
alebo subjektu určeného týmto orgánom 
získať oproti platbe na začiatku 
dvanásťmesačného obdobia opätovné 
pridelenie individuálnych kvót, ktoré 
definitívne uvoľnili iní výrobcovia na 
konci predchádzajúceho 
dvanásťmesačného obdobia za 
vyrovnanie v jednej alebo viacerých 
ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie 
uvedenej platbe;
c) centralizovať prevody kvót bez pôdy a 
dozerať na ne;
d) stanoviť, že v prípade prevodu pôdy s 
cieľom zlepšiť životné prostredie, sa 
príslušná individuálna kvóta pridelí 
výrobcovi, ktorý sa tejto pôdy vzdáva, ak 
má v úmysle pokračovať vo výrobe 
mlieka;
e) na základe objektívnych kritérií určiť 
regióny alebo zberné oblasti, v ktorých je 
povolený trvalý prevod kvót bez prevodu 
príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru 
výroby mlieka;
f) povoliť definitívny prevod kvót bez 
prevodu príslušnej pôdy alebo naopak, a 
to na základe žiadosti výrobcu, ktorú podá 
príslušnému orgánu alebo subjektu 
určenému týmto orgánom, s cieľom 
zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku alebo 
umožniť rozšírenie výroby.
2. Odsek 1 možno vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, na príslušnej 
územnej úrovni alebo v osobitných 
zberných oblastiach.

Článok 103v
Zadržanie kvót

1. V prípade prevodov uvedených v 
článkoch 103t a 103u členské štáty môžu 
na základe objektívnych kritérií zadržať 
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časť individuálnych kvót vo svojej 
národnej rezerve.
2. V prípade, že sa kvóty previedli alebo sa 
prevádzajú v súlade s článkami 103t a 
103u s príslušnou pôdou alebo bez nej, 
prostredníctvom prenájmu alebo inými 
prostriedkami s porovnateľnými právnymi 
účinkami, členské štáty môžu rozhodnúť 
na základe objektívnych kritérií a s 
cieľom zabezpečiť prideľovanie kvót 
výhradne výrobcom, či a za akých 
podmienok sa celá prevedená kvóta alebo 
jej časť vráti do národnej rezervy.

Článok 103w
Pomoc pre získanie kvót

V zmysle tohto oddielu žiadny verejný 
orgán nemôže poskytnúť finančnú pomoc 
priamo spojenú so získaním kvót na 
predaj, prevod alebo pridelenie kvót.

Článok 103x
Poplatok za nadbytočné množstvo

1. Poplatok za nadbytočné množstvo sa 
platí pri mlieku a mliečnych výrobkoch, 
ktoré sa uvádzajú na trh nad rámec 
národnej kvóty.
Poplatok sa stanovuje vo výške 27,83 
EUR na 100 kilogramov mlieka.
2. Členské štáty sú povinné zaplatiť 
Spoločenstvu poplatok za nadbytočné 
množstvo, ktorý vyplynie z prekročení 
národných kvót stanovených na 
vnútroštátnej úrovni osobitne na dodávky 
a na priamy predaj, a medzi 16. októbrom 
a 30. novembrom po príslušnom 
dvanásťmesačnom období zaplatia 99 % 
splatnej sumy do EPZF.
3. Ak sa poplatok za nadbytočné množstvo 
ustanovený v odseku 1 nezaplatí do 
dátumu splatnosti a po porade s Výborom 
pre poľnohospodárske fondy, Komisia 
odráta sumu rovnajúcu sa nezaplatenému 
poplatku za nadbytočné množstvo z 
mesačných platieb v zmysle článku xx a 
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článku xx ods. x horizontálneho 
nariadenia (ES). Komisia pred prijatím 
rozhodnutia upozorní príslušný členský 
štát, ktorý do jedného týždňa oznámi svoje 
stanovisko.. Článok xx horizontálneho 
nariadenia (ES) sa neuplatňuje.

Článok 103y
Príspevok výrobcov k splatnému poplatku 

za nadbytočné množstvo
Poplatok za nadbytočné množstvo sa v 
súlade s článkami 103x a 103ac v celej 
výške rozdelí medzi výrobcov, ktorí 
prispeli ku každému z prekročení 
národných kvót uvedených v článku 103l 
ods. 2.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 103z a článku 103ac ods. 1, 
výrobcovia sú povinní členskému štátu 
uhradiť príspevok na splatný poplatok za 
nadbytočné množstvo vypočítaný v súlade 
s článkami 103o, 103p a 103z na základe 
skutočnosti, že prekročili svoje použiteľné 
kvóty.

Článok 103z
Poplatok za nadbytočné množstvo pri 

dodávkach
1. S cieľom vypracovať konečný výkaz o 
poplatku za nadbytočné množstvo sa 
množstvá dodané každým výrobcom zvýšia 
alebo znížia tak, aby odzrkadľovali rozdiel 
medzi skutočným obsahom tuku a 
referenčným obsahom tuku.
2. O výške príspevku každého výrobcu k 
úhrade poplatku za nadbytočné množstvo 
rozhodne členský štát potom, čo sa 
akákoľvek nevyužitá časť národnej kvóty 
pridelenej na dodávky prerozdelí alebo 
neprerozdelí v pomere k individuálnym 
kvótam každého výrobcu alebo podľa 
objektívnych kritérií, ktoré stanovia 
členské štáty:
a) buď na vnútroštátnej úrovni na 
základe množstva, o ktoré sa prekročila 
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kvóta každého výrobcu;
b) alebo najprv na úrovni nákupcu a 
potom podľa potreby na vnútroštátnej 
úrovni.

Článok 103aa
Úloha nákupcov

1. Nákupcovia zodpovedajú za výber 
príspevkov od výrobcov, ktoré sú 
výrobcovia povinní platiť v podobe 
poplatku za nadbytočné množstvo, a do 
určitého dátumu a podľa postupu, ktorý 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov v zmysle článku 103af 
písm. d), f) a g), zaplatia príslušnému 
orgánu členského štátu sumu týchto 
príspevkov odpočítanú od ceny mlieka 
zaplatenej výrobcom zodpovedným za 
prekročenie kvót, alebo v opačnom 
prípade sumu vybratú akýmikoľvek inými 
vhodnými prostriedkami.
2. V prípade, že nákupca úplne alebo 
čiastočne nahradí jedného alebo 
viacerých iných nákupcov, pre zvyšnú 
časť plynúceho dvanásťmesačného 
obdobia sa vezmú do úvahy individuálne 
kvóty, ktoré majú výrobcovia k dispozícii, 
a to po odčítaní už dodaných množstiev a 
vzhľadom na ich obsah tuku. Tento odsek 
sa uplatňuje aj v prípade, že výrobca 
prejde od jedného nákupcu k druhému.
3. V prípade, že počas referenčného 
obdobia množstvá, ktoré výrobca dodá, 
prekročia jeho kvótu, môže príslušný 
členský štát rozhodnúť, že nákupca 
odpočíta časť ceny mlieka pri akejkoľvek 
dodávke príslušného výrobcu nad rámec 
kvóty v podobe preddavku na príspevok 
výrobcu v súlade s podrobnými pravidlami 
stanovenými členským štátom. Členský 
štát môže prijať konkrétne opatrenia, 
ktoré nákupcom umožnia odpočítať tento 
preddavok v prípade, že výrobcovia 
dodávajú viacerým nákupcom.

Článok 103ab
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Schválenie
Štatút nákupcu podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu členským 
štátom v súlade s kritériami, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v zmysle článku 103ae písm. f) a v 
súlade s postupom zavedeným 
vykonávacími aktmi v zmysle článku 
103af.

Článok 103ac
Poplatok za nadbytočné množstvo pri 

priamom predaji
1. V prípade priameho predaja rozhodne o 
výške príspevku každého výrobcu k 
úhrade poplatku za nadbytočné množstvo 
členský štát potom, čo sa akákoľvek 
nevyužitá časť národnej kvóty pridelenej 
na priamy predaj prerozdelí alebo 
neprerozdelí na vhodnej územnej úrovni 
alebo na vnútroštátnej úrovni.
2. Členské štáty vychádzajú pri výpočte 
príspevku výrobcu k poplatku za 
nadbytočné množstvo z celkového 
množstva mlieka, ktoré sa predalo, 
previedlo alebo použilo na výrobu 
mliečnych výrobkov predaných alebo 
prevedených uplatnením kritérií, ktoré 
stanovila Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov v zmysle článku 
103ae písm. b).
3. Na účely vypracovania konečného 
výkazu o poplatku za nadbytočné 
množstvo sa nezohľadní žiadna korekcia 
spojená s obsahom tuku.
4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov v zmysle článku 103af písm. d) a f) 
stanoví ako a kedy sa musí poplatok za 
nadbytočné množstvo zaplatiť 
príslušnému orgánu členského štátu.

Článok 103ad
Nezaplatené sumy alebo preplatky
1. Ak v prípade dodávok alebo priameho 
predaja je poplatok za nadbytočné 
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množstvo splatný a príspevok vybraný od 
výrobcov je vyšší ako poplatok, členský 
štát môže:
a) preplatok využiť čiastočne alebo úplne 
na financovanie opatrení uvedených v 
článku 103u ods. 1 písm. a) a/alebo
b) časť alebo celý preplatok prerozdeliť 
výrobcom, ktorí:
– patria do prioritných kategórií 
ustanovených členským štátom na základe 
objektívnych kritérií a v rámci obdobia, 
ktoré stanoví Komisia, alebo 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
zmysle článku 103ae písm. g),
– ktorí boli poškodení výnimočnou 
situáciou v dôsledku vnútroštátneho 
pravidla, ktoré nesúvisí so systémom kvót 
pre mlieko a iné mliečne výrobky 
zavedeným podľa tejto kapitoly.
2. Ak sa zistí, že žiadny poplatok za 
nadbytočné množstvo nie je splatný, 
všetky preddavky vybrané nákupcami 
alebo členským štátom sa vrátia najneskôr 
do konca nasledujúceho 
dvanásťmesačného obdobia.
3. V prípade, že si nákupca nesplní 
povinnosť vybrať od výrobcov príspevok 
na poplatok za nadbytočné množstvo v 
súlade s článkom 103aa, členský štát môže 
vybrať nezaplatené sumy priamo od 
výrobcu bez toho, aby boli dotknuté 
sankcie, ktoré môže uložiť porušujúcemu 
nákupcovi.
4. Keď výrobca alebo nákupca nedodrží 
termín platby, zaplatí členskému štátu 
úrok z oneskorených platieb, ktorý stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu v zmysle článku 103af písm. e).

Článok 103ae
Delegované akty

S cieľom zabezpečiť, aby systém kvót na 
mlieko dosahoval svoje ciele, a to najmä 
účinnosť pri využívaní a výpočte 
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individuálnych kvót a zberu a využívanie 
poplatku, Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijme pravidlá 
týkajúce sa:
a) dočasného a konečného prevodu kvót;
b) prideľovania nevyužitých kvót;
c) prahové hodnoty pre faktor korekcie
obsahu tuku;
d) povinnosti výrobcov dodávať 
schváleným nákupcom;
e) kritérií schvaľovania nákupcov 
členskými štátmi;
f) objektívnych kritérií prerozdelenia 
dodatočného poplatku;
g) akejkoľvek úpravy pojmu „priamy 
predaj“ pri zohľadnení vymedzenia pojmu 
„dodávka“ ustanoveného v článku 103k 
písm. f).

Článok 103af
Vykonávacie akty

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví pravidlá potrebné na 
uplatňovanie systému kvót vrátane:
a) konečných prevodov a rozdelení 
národných kvót na dodávky a priamy 
predaj po oznámení členským štátom;
b) stanovenia koeficientu obsahu tuku 
individuálnych kvót a korekcie obsahu 
tuku;
c) stanovenia ekvivalentu mlieka 
členskými štátmi;
d) postupu, časového rozsahu a činnosti 
na zaplatenie poplatku, prerozdelenia 
dodatočného poplatku a zníženia alebo 
preddavkov, keď je potrebné dodržať 
časový rozsah;
e) zdanenia úrokov v prípade omeškaní 
platieb a správnych sadzieb za poplatok;
f) informovania výrobcov o nových 
vymedzeniach, oznámeniach 
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o individuálnych kvótach a poplatkoch;
g) informovania o uplatňovaní 
a dohodách, v súvislosti s dodatočným 
poplatkom v sektore mlieka;
h) vytvorenia vzoru pre vyhlásenia 
o dodávkach a priamych platbách;
i) podávania vyhlásení, vedenia evidencie 
a oznamovania informácií výrobcami a 
nákupcami;
j) kontrol dodávok a priameho predaja.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 103k (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103k
Oddiel IV

Vymedzenie pojmov
1. Na účely tohto oddielu:
a) „mlieko“ je produkt dojenia jednej 
alebo viacerých kráv;
b) „iné mliečne výrobky“ sú všetky 
mliečne výrobky iné ako mlieko, 
predovšetkým odtučnené mlieko, smotana, 
maslo, jogurt a syr; v prípade potreby sa 
môžu pomocou koeficientov, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov, prepočítať na „ekvivalenty 
mlieka“;
c) „výrobca“ je poľnohospodár s 
podnikom, ktorý sa nachádza na 
zemepisnom území členského štátu, ktorý 
vyrába mlieko a obchoduje s ním alebo 
ktorý tak plánuje urobiť vo veľmi blízkej 
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budúcnosti;
d) „poľnohospodársky podnik“ je podnik 
vymedzený v článku 4 písm. b) 
COM(2011)0625/3;
e) „nákupca“ je podnik alebo skupina, 
ktoré nakupujú mlieko od výrobcov:
– na účely zvozu, balenia, skladovania, 
chladenia alebo spracovania aj na základe 
zmluvy,
– na účely jeho predaja jednému alebo 
viacerým podnikom, ktoré upravujú alebo 
spracúvajú mlieko alebo iné mliečne 
výrobky;
f) „dodávka“ je každá dodávka mlieka, 
ktorá neobsahuje iné mliečne výrobky a 
ktorú výrobca poskytuje nákupcovi, bez 
ohľadu na to, či prepravu vykoná 
výrobca, nákupca, podnik upravujúci 
alebo spracúvajúci tieto výrobky alebo 
tretia strana;
g) „priamy predaj“ je každý predaj alebo 
prevod mlieka uskutočnený výrobcom 
priamo spotrebiteľom, ako aj každý predaj 
alebo prevod iných mliečnych výrobkov 
uskutočnený výrobcom;
h) „uvádzanie na trh“ sú dodávky mlieka 
alebo priamy predaj mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov;
i) „individuálna kvóta“ je kvóta jedného 
výrobcu k 1. aprílu každého 
dvanásťmesačného obdobia;
j) „národná kvóta“ je kvóta uvedená 
v článku 105c, ktorá je stanovená pre 
každý členský štát;
k) „disponibilná kvóta“ je kvóta, ktorú 
majú výrobcovia k dispozícii 31. marca 
daného dvanásťmesačného obdobia, za 
ktoré sa poplatok za nadbytočné množstvo 
vypočíta, pri zohľadnení všetkých 
prevodov, predajov, zmien a dočasných 
prevodov upravených týmto nariadením, 
ktoré sa uskutočnili počas tohto 
dvanásťmesačného obdobia.
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2. Pokiaľ ide o vymedzenia uvedené v ods. 
1 písm. e), akékoľvek združenie nákupcov
v tej istej zemepisnej oblasti, ktoré 
vykonáva administratívne a účtovné 
činnosti potrebné na zaplatenie poplatku 
za nadbytočné množstvo v mene svojich 
členov, sa považuje za nákupcu. Na tento 
účel sa Grécko považuje za jednu 
zemepisnú oblasť a skupinu nákupcov 
môže považovať za úradný orgán.
3. Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov v zmysle článku 105x 
písm. c) v súlade s vymedzením pojmu 
„dodávka“ uvedeným v ods. 1 písm. f) 
prispôsobiť vymedzenie pojmu „priamy 
predaj“, aby sa zabezpečilo najmä to, že 
žiadne množstvo mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov uvádzaných na trh sa 
nevyčlení zo systému kvót.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103k (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PODODIEL 1 (nový)
SYSTÉM KONTROLY VÝROBY 

Článok 103k
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto pododdielu:
a) „mlieko“ je produkt dojenia jednej 
alebo viacerých kráv;
b) „iné mliečne výrobky“ sú všetky 
mliečne výrobky iné ako mlieko vrátane 
odtučneného mlieka, smotany, masla, 
jogurtu a syra; v prípade potreby sa tieto 
výrobky pomocou faktorov, ktoré stanoví 
Komisia, prepočítajú na „ekvivalenty 
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mlieka“;
c) „výrobca“ je poľnohospodár s 
podnikom, ktorý sa nachádza na 
zemepisnom území členského štátu, ktorý 
vyrába mlieko a obchoduje s ním alebo 
ktorý tak plánuje urobiť vo veľmi blízkej 
budúcnosti;
d) „poľnohospodársky podnik“ je podnik 
vymedzený v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 
(XXX) o priamych platbách;
e) „nákupca“ je podnik alebo skupina, 
ktoré nakupujú mlieko od výrobcov na 
účely:
– zvozu, balenia, skladovania, chladenia 
alebo spracovania aj na základe zmluvy,
– jeho predaja jednému alebo viacerým 
podnikom, ktoré upravujú alebo 
spracúvajú mlieko alebo iné mliečne 
výrobky;
Akékoľvek združenie nákupcov v tej istej 
zemepisnej oblasti, ktoré vykonáva 
administratívne a účtovné činnosti 
potrebné na zaplatenie poplatku za 
nadbytočné množstvo v mene svojich 
členov, sa však považuje za nákupcu. Na 
účely prvej vety tohto pododseku sa 
Grécko považuje za jednu zemepisnú 
oblasť a skupinu nákupcov môže 
považovať za úradný orgán;
f) „dodávka“ je každá dodávka mlieka, 
ktorá neobsahuje iné mliečne výrobky a 
ktorú výrobca poskytuje nákupcovi, bez 
ohľadu na to, či prepravu vykoná 
výrobca, nákupca, podnik upravujúci 
alebo spracúvajúci tieto výrobky alebo 
tretia strana;
g) „priamy predaj“ je každý predaj alebo 
prevod mlieka uskutočnený výrobcom 
priamo spotrebiteľom, ako aj každý predaj 
alebo prevod iných mliečnych výrobkov 
uskutočnený výrobcom; Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom 160 a vymedzením 
pojmu "dodávka" uvedeným v písmene f) 
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prispôsobiť vymedzenie pojmu "priamy 
predaj", aby sa zabezpečilo najmä to, že 
žiadne množstvo mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov uvádzaných na trh sa 
nevyčlení zo systému kvót;
h) „uvádzanie na trh“ sú dodávky mlieka 
alebo priamy predaj mlieka alebo iných 
mliečnych výrobkov;
i) „individuálna kvóta“ je kvóta jedného 
výrobcu k 1. aprílu každého 
dvanásťmesačného obdobia;
j) „národná kvóta“ je kvóta uvedená 
v článku 105b, ktorá je stanovená pre 
každý členský štát;
k) „disponibilná kvóta“ je kvóta, ktorú 
majú výrobcovia k dispozícii 31. marca 
daného dvanásťmesačného obdobia, za 
ktoré sa poplatok za nadbytočné množstvo 
vypočíta, pri zohľadnení všetkých 
prevodov, predajov, zmien a dočasných 
prevodov upravených týmto nariadením, 
ktoré sa uskutočnili počas tohto 
dvanásťmesačného obdobia.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 103l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103l
Pododiel II

Národné kvóty
1. Národné kvóty na výrobu mlieka 
a iných mliečnych výrobkov uvádzaných 
na trh počas siedmich po sebe 
nasledujúcich dvanásťmesačných období 
počínajúc 1. aprílom 2014 (ďalej len 
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„dvanásťmesačné obdobia“) sú stanovené 
v prílohe VIIa.
2. Kvóty uvedené v odseku 1 sa rozdelia
medzi výrobcov v súlade s článkom 105d, 
pričom budú rozlišovať dodávky a priamy 
predaj. Prekročenie národných kvót určí 
na vnútroštátnej úrovni každý členský štát 
v súlade s týmto oddielom, pričom sa 
rozlíšia dodávky a priamy predaj.
3. Národné kvóty uvedené v prílohe VIIa 
sa stanovia bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť preskúmania vzhľadom na 
všeobecnú situáciu na trhu a konkrétne 
podmienky existujúce v určitých 
členských štátoch.
4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia potrebné na 
jednotné uplatňovanie tohto článku 
v členských štátoch. Uvedené pravidlá sa 
môžu týkať najmä postupov, oznámení a 
technických kritérií.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103l
Národné kvóty v sektore mlieka

1. Národné kvóty na výrobu mlieka 
a iných mliečnych výrobkov uvádzaných 
na trh počas siedmich po sebe 
nasledujúcich dvanásťmesačných období 
počínajúc 1. aprílom 2015 (ďalej len 
„dvanásťmesačné obdobia“) sú stanovené 
v novej prílohe VIb.
2. Kvóty uvedené v odseku 1 sa rozdelia 
medzi výrobcov v súlade s článkom 105c, 
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pričom budú rozlišovať dodávky a priamy 
predaj. Prekročenie národných kvót určí 
na vnútroštátnej úrovni každý členský štát 
v súlade s týmto pododdielom, pričom sa 
na tento účel rozlíšia dodávky a priamy 
predaj.
3. Národné kvóty uvedené v prílohe VIb 
sa stanovia bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť preskúmania vzhľadom na 
všeobecnú situáciu na trhu a konkrétne 
podmienky existujúce v daných členských 
štátoch.
4. V prípade Bulharska, Cypru, Českej 
republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, 
Maďarska, Malty, Poľska, Rumunska, 
Slovenska a Slovinska národné kvóty 
zahŕňajú všetko mlieko alebo jeho 
ekvivalenty dodávané nákupcovi alebo 
predávané priamo, bez ohľadu na to, či je 
vyrobené alebo uvedené na trh na základe 
prechodných opatrení uplatniteľných v 
týchto krajinách.
5. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijatých v rámci postupu 
preskúmania uvedeného v článku 162 
ods. 2 stanoví pravidlá potrebné na 
zabezpečenie jednotného vykonávania 
tohto článku v členských štátoch. 

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nariadenia
Článok 103l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103l
Národné kvóty

1. Národné kvóty na výrobu mlieka 
a iných mliečnych výrobkov uvádzaných 
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na trh počas siedmich po sebe 
nasledujúcich dvanásťmesačných období 
počínajúc 1. aprílom 2014 (ďalej len 
„dvanásťmesačné obdobia“) sú stanovené 
v prílohe XX.
2. Kvóty uvedené v odseku 1 sa rozdelia 
medzi výrobcov v súlade s článkom 101b, 
pričom budú rozlišovať dodávky a priamy 
predaj. Prekročenie národných kvót určí 
na vnútroštátnej úrovni každý členský štát 
v súlade s týmto oddielom, pričom sa 
rozlíšia dodávky a priamy predaj.
3. Národné kvóty uvedené v prílohe XX sa 
stanovia bez toho, aby bola dotknutá 
možnosť preskúmania vzhľadom na 
všeobecnú situáciu na trhu a konkrétne 
podmienky existujúce v určitých 
členských štátoch.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 103m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103m
Individuálne kvóty

1. Individuálna kvóta alebo kvóty 
výrobcov k 1. aprílu 2014 sa rovnajú ich 
individuálnym kvótam k 31. marcu 2014 
bez toho, aby boli dotknuté prenosy, 
predaje a prevody kvót, ktoré nadobudnú 
účinnosť 1. apríla 2014.
2. Výrobcovia môžu mať jednu alebo dve 
individuálne kvóty, jednu na dodávky 
a druhú na priamy predaj. Množstvá 
pridelené výrobcovi môže z jednej kvóty 
na druhú previesť len príslušný orgán 
členského štátu na základe riadne 
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odôvodnenej žiadosti výrobcu.
3. V prípade, že má výrobca dve kvóty, 
jeho príspevok na prípadný poplatok za 
nadbytočné množstvo sa vypočíta 
oddelene pre každú z nich.
4. Individuálne kvóty sa podľa potreby 
pre každé príslušné dvanásťmesačné 
obdobie zmenia tak, aby súčet 
individuálnych kvót na dodávky 
a individuálnych kvót na priamy predaj 
každého členského štátu neprekročil 
príslušnú časť národnej kvóty upravenej 
v súlade s článkom 105f, s prihliadnutím 
na prípadné zníženia na doplnenie 
národnej rezervy ustanovenej v článku 
105h.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103m
Individuálne kvóty v sektore mlieka

1. Kvóty výrobcov k 1. aprílu 2015 sa 
rovnajú ich individuálnym referenčným 
množstvám k 31. marcu 2015 bez toho, 
aby boli dotknuté prenosy, predaje 
a prevody kvót, ktoré nadobudnú 
účinnosť 1. apríla 2015.
2. Výrobcovia môžu mať jednu alebo dve 
individuálne kvóty, jednu na dodávky 
a druhú na priamy predaj. Množstvá 
pridelené výrobcovi môže z jednej kvóty 
na druhú previesť len príslušný orgán 
daného členského štátu na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti výrobcu.
3. V prípade, že má výrobca dve kvóty, 
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jeho príspevok na prípadný poplatok za 
nadbytočné množstvo sa vypočíta 
oddelene pre každú z nich.
4. Komisia môže zvýšiť časť národnej 
kvóty Fínska pridelenej na dodávky 
uvedené v článku 105b prostredníctvom 
vykonávacích aktov, aby sa fínski 
výrobcovia SLOM odškodnili až do výšky 
200 000 ton. Táto rezerva, ktorá sa má 
prideliť v súlade s právnymi predpismi 
Únie, sa musí využiť výlučne v prospech 
výrobcov, na ktorých právo obnoviť 
výrobu malo vplyv pristúpenie.
5. Individuálne kvóty sa podľa potreby 
pre každé príslušné dvanásťmesačné 
obdobie zmenia tak, aby súčet 
individuálnych kvót na dodávky 
a individuálnych kvót na priamy predaj 
každého členského štátu neprekročil 
príslušnú časť národnej kvóty upravenej 
v súlade s článkom 105e, s prihliadnutím 
na prípadné zníženia na doplnenie 
národnej rezervy ustanovenej v článku 
105g.

Or. pt

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

Návrh nariadenia
Článok 103m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103m
Individuálne kvóty

1. Individuálna kvóty výrobcov k 1. aprílu 
2014 sa rovnajú ich individuálnemu 
referenčnému množstvu alebo množstvám 
k 31. marcu 2014 bez toho, aby boli 
dotknuté prenosy, predaje a prevody kvót, 
ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2014.
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2. Výrobcovia môžu mať jednu alebo dve 
individuálne kvóty, jednu na dodávky 
a druhú na priamy predaj. Množstvá 
pridelené výrobcovi môže z jednej kvóty 
na druhú previesť len príslušný orgán 
členského štátu na základe riadne 
odôvodnenej žiadosti výrobcu.
3. V prípade, že má výrobca dve kvóty, 
jeho príspevok na prípadný poplatok za 
nadbytočné množstvo sa vypočíta 
oddelene pre každú z nich.
4. Individuálne kvóty sa podľa potreby 
pre každé príslušné dvanásťmesačné 
obdobie zmenia tak, aby súčet 
individuálnych kvót na dodávky 
a individuálnych kvót na priamy predaj 
každého členského štátu neprekročil 
príslušnú časť národnej kvóty upravenej 
v súlade s článkom 101d, s prihliadnutím 
na prípadné zníženia na doplnenie 
národnej rezervy ustanovenej v článku 
101f.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 103m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103m
Rozdelenie kvót z národnej rezervy

Členské štáty príjmu pravidlá umožňujúce 
prideliť výrobcom všetky alebo časť kvót 
z národnej rezervy stanovenej v článku 
105h na základe objektívnych kritérií, 
ktoré oznámia Komisii.

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103n (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103n
Rozdelenie kvót z národnej rezervy

Členské štáty príjmu pravidlá umožňujúce 
prideliť výrobcom všetky alebo časť kvót 
z národnej rezervy stanovenej v článku 
105g na základe objektívnych kritérií, 
ktoré oznámia Komisii.

Or. pt

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

Návrh nariadenia
Článok 103n (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103n
Rozdelenie kvót z národnej rezervy

Členské štáty príjmu pravidlá umožňujúce 
prideliť výrobcom všetky alebo časť kvót 
z národnej rezervy stanovenej v článku 
101f na základe objektívnych kritérií, 
ktoré oznámia Komisii.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Návrh nariadenia
Článok 103o (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103o
Spravovanie kvót

1. Komisia upraví pre každý členský štát 
a pre každé obdobie pred jeho uplynutím 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
ustanovených v článku 105y písm. a) 
rozdelenie národných kvót na „dodávky“ 
a „priamy predaj“ vzhľadom na prevody 
medzi individuálnymi kvótami na dodávky 
a priamy predaj, o ktoré výrobcovia 
požiadali.
2. Členské štáty predložia každý rok 
Komisii v termínoch stanovených 
Komisiou prostredníctvom vykonávacích 
aktov a podľa pravidiel, ktoré stanoví 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov v zmysle článku 157 ods. 3, 
informácie potrebné na:
a) úpravu uvedenú v odseku 1 tohto 
článku;
b) výpočet poplatku za nadbytočné 
množstvo, ktoré majú zaplatiť.
3. Pravidlá uplatňovania tohto článku sa 
príjmu prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s článkom 105y písm. g).

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103o (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103o
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Spravovanie kvót
1. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov v súlade s článkom 162 ods. 2 
upraví pre každý členský štát a pre každé 
obdobie pred jeho uplynutím rozdelenie 
národných kvót na „dodávky“ a „priamy 
predaj“ vzhľadom na prevody medzi 
individuálnymi kvótami na dodávky a na 
priamy predaj, o ktoré výrobcovia 
požiadali.
2. Členské štáty predložia každý rok 
Komisii v termínoch a podľa pravidiel, 
ktoré stanoví Komisia v súlade s 
pravidlami, ktoré ustanoví 
prostredníctvom vykonávacieho aktu v 
súlade s článkom 162 ods. 2, informácie 
potrebné na:
a) úpravu uvedenú v odseku 1 tohto 
článku;
b) výpočet poplatku za nadbytočné 
množstvo, ktoré má zaplatiť každý členský 
štát.

Or. pt

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

Návrh nariadenia
Článok 103o (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103o
Spravovanie kvót

1. Komisia upraví pre každý členský štát 
a pre každé obdobie pred jeho uplynutím 
rozdelenie národných kvót na „dodávky“ 
a „priamy predaj“ vzhľadom na prevody 
medzi individuálnymi kvótami na dodávky 
a priamy predaj, o ktoré výrobcovia 
požiadali.
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2. Členské štáty predložia každý rok 
Komisii v termínoch, ktoré stanoví 
Komisia, informácie potrebné na:
a) úpravu uvedenú v odseku 1 tohto 
článku;
b) výpočet poplatku za nadbytočné 
množstvo, ktoré má zaplatiť každý členský 
štát.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 103p (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103p
Obsah tuku

1. Každému výrobcovi sa určí referenčný 
obsah tuku, ktorý sa uplatňuje na 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
tomuto výrobcovi.
2. Obsah tuku uvedený v odseku 1 tohto 
článku pre kvóty pridelené výrobcom 
31. marca. 2014 v súlade s článkom 105c 
ods. 1 sa rovná referenčnému obsahu 
tuku uplatňovanému na túto kvótu v tom 
čase.
3. Referenčný obsah tuku sa zmení počas 
prevodu uvedeného v článku 105c ods. 2 a 
v prípade, že sa kvóty získajú, prenesú 
alebo dočasne presunú v súlade s 
pravidlami, ktoré stanoví Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
zmysle článku 105y písm. b).
4. Pre nových výrobcov, ktorí majú 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
v celej výške z národnej rezervy, sa obsah 
tuku stanoví v súlade s pravidlami, ktoré 
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stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov v zmysle článku 105y 
písm. b).
5. Individuálny referenčný obsah tuku 
uvedený v odseku 1 sa upraví podľa 
potreby po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a následne na začiatku 
každého dvanásťmesačného obdobia 
podľa potreby tak, aby vážený priemer 
individuálnych reprezentatívnych obsahov 
tuku pre každý členský štát neprekročil 
referenčný obsah tuku uvedený v prílohe 
VIIb o viac ako 0,1 gramu na kilogram.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103p (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103p
Obsah tuku

1. Každému výrobcovi sa určí referenčný 
obsah tuku, ktorý sa uplatňuje na 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
tomuto výrobcovi.
2. Obsah tuku uvedený v odseku 1 tohto 
článku pre kvóty pridelené výrobcom 
31. marca 2015 v súlade s článkom 105c 
ods. 1 sa rovná referenčnému obsahu 
tuku uplatňovanému na túto kvótu v tom 
čase.
3. Referenčný obsah tuku sa zmení počas 
prevodu uvedeného v článku 105c ods. 2 a 
v prípade, že sa kvóty získajú, prenesú 
alebo dočasne presunú v súlade s 
pravidlami, ktoré stanoví Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
v súlade s článkom 162 ods. 2.
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4. Pre nových výrobcov, ktorí majú 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
v celej výške z národnej rezervy, sa obsah 
tuku stanoví v súlade s pravidlami, ktoré 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov v súlade s článkom 
162 ods. 2.
5. Individuálny referenčný obsah tuku 
uvedený v odseku 1 sa upraví podľa 
potreby po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a následne na začiatku 
každého dvanásťmesačného obdobia 
podľa potreby tak, aby vážený priemer 
obsahov tuku pre každý členský štát 
neprekročil referenčný obsah tuku 
uvedený v prílohe VIa o viac ako 0,1 
gramu na kilogram.

Or. pt

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

Návrh nariadenia
Článok 103p (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103p
Obsah tuku

1. Každému výrobcovi sa určí referenčný 
obsah tuku, ktorý sa uplatňuje na 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
tomuto výrobcovi.
2. Obsah tuku uvedený v odseku 1 tohto 
článku pre kvóty pridelené výrobcom 
31. marca 2014 v súlade s článkom 101b 
ods. 1 sa rovná referenčnému obsahu 
tuku uplatňovanému na túto kvótu v tom 
čase.
3. Referenčný obsah tuku sa zmení počas 
prevodu uvedeného v článku 101b ods. 2 a 
v prípade, že sa kvóty získajú, prenesú 
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alebo dočasne presunú v súlade s 
pravidlami, ktoré stanoví Komisia.
4. Pre nových výrobcov, ktorí majú 
individuálnu kvótu na dodávky pridelenú 
v celej výške z národnej rezervy, sa obsah 
tuku stanoví v súlade s pravidlami, ktoré 
stanoví Komisia.
5. Individuálny referenčný obsah tuku 
uvedený v odseku 1 sa upraví podľa 
potreby po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a následne na začiatku 
každého dvanásťmesačného obdobia 
podľa potreby tak, aby vážený priemer 
individuálnych reprezentatívnych obsahov 
tuku pre každý členský štát neprekročil 
referenčný obsah tuku uvedený v prílohe 
[X] o viac ako 0,1 gramu na kilogram.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 103q (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103q
Národná rezerva

1. Každý členský štát si vytvorí národnú 
rezervu ako časť národných kvót 
stanovených v prílohe VIIb, najmä 
vzhľadom na prideľovanie stanovené v 
článku 105e. Národná rezerva sa podľa 
potreby doplní odobratím niektorých 
množstiev ustanoveným v článku 105i, 
zadržaním časti prevodov ustanoveným v 
článku 105m alebo plošným znížením 
všetkých individuálnych kvót. Príslušné 
kvóty si zachovajú svoj pôvodný účel, t. j. 
dodávky alebo priamy predaj.
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2. Každá dodatočná kvóta pridelená 
členskému štátu sa automaticky uloží do 
národnej rezervy a podľa 
predvídateľných potrieb rozdelí na 
dodávky a priamy predaj.
3. Kvóty uložené do národnej rezervy 
nemajú referenčný obsah tuku.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103q (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103q
Národná rezerva

1. Každý členský štát si vytvorí národnú 
rezervu ako časť národných kvót 
stanovených v novej prílohe VIb na účely 
prideľovania podľa článku 105d. 
Národná rezerva sa v závislosti od prípadu 
doplní odobratím niektorých množstiev 
podľa článku 105h, zadržaním časti 
prevodov ustanoveným v článku 105l 
alebo plošným znížením všetkých 
individuálnych kvót. Príslušné kvóty si 
zachovajú svoj pôvodný účel, t. j. dodávky 
alebo priamy predaj.
2. Dodatočné kvóty pridelené členskému 
štátu sa automaticky uložia do národnej 
rezervy a podľa predvídateľných potrieb 
rozdelí na dodávky a priamy predaj.
3. Kvóty uložené do národnej rezervy 
nemajú referenčný obsah tuku.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nariadenia
Článok 103q (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103q
Národná rezerva

1. Každý členský štát si vytvorí národnú 
rezervu ako časť národných kvót 
stanovených v prílohe ..., najmä 
vzhľadom na prideľovanie stanovené v 
článku 101c.
Národná rezerva sa podľa potreby doplní 
odobratím niektorých množstiev 
ustanoveným v článku 101g, zadržaním 
časti prevodov ustanoveným v článku 
101k alebo plošným znížením všetkých 
individuálnych kvót. Príslušné kvóty si 
zachovajú svoj pôvodný účel, t. j. dodávky 
alebo priamy predaj.
2. Každá dodatočná kvóta pridelená 
členskému štátu sa automaticky uloží do 
národnej rezervy a podľa 
predvídateľných potrieb rozdelí na 
dodávky a priamy predaj.
3. Kvóty uložené do národnej rezervy 
nemajú referenčný obsah tuku.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nariadenia
Článok 103r (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103r
Prípady nečinnosti

1. Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
disponuje individuálnou kvótou, už 
nespĺňa podmienky uvedené v článku 
105b ods. 1 písm. c) počas 
dvanásťmesačného obdobia, príslušné 
množstvá sa vrátia do národnej rezervy 
najneskôr do 1. apríla nasledujúceho 
kalendárneho roka, s výnimkou prípadu, 
keď sa dotknutá osoba alebo subjekt opäť 
stane výrobcom v zmysle článku 105b ods. 
1 písm. c) pred týmto dátumom.
Ak sa uvedená osoba opäť stane 
výrobcom pred ukončením druhého 
dvanásťmesačného obdobia po odobratí, 
celá individuálna kvóta alebo jej časť, 
ktorá sa uvedenej osobe odobrala, sa jej 
vráti najneskôr do 1. apríla nasledujúceho 
po dátume podania žiadosti.
2. V prípade, že výrobcovia počas aspoň 
jedného dvanásťmesačného obdobia 
neuvedú na trh aspoň 85 % svojej 
individuálnej kvóty, členský štát môže 
rozhodnúť, či a za akých podmienok sa 
celá nevyužitá kvóta alebo jej časť vráti 
do národnej rezervy.
Členské štáty môžu stanoviť podmienky, 
za ktorých sa kvóta opätovne pridelí 
príslušnému výrobcovi, ak znovu začne 
uvádzať tovar na trh.
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v 
prípadoch vyššej moci a v riadne 
odôvodnených prípadoch, ktoré dočasne 
ovplyvňujú výrobnú kapacitu príslušných 
výrobcov a ktoré príslušný orgán uzná.

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103r (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103r
Prípady nečinnosti

1. Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
disponuje individuálnou kvótou, už 
nespĺňa podmienky uvedené v článku 
105a písm. c) počas dvanásťmesačného 
obdobia, príslušné množstvá sa vrátia do 
národnej rezervy najneskôr do 1. apríla 
nasledujúceho kalendárneho roka, s 
výnimkou prípadu, keď sa dotknutá osoba 
alebo subjekt opäť stane výrobcom v 
zmysle článku 105a písm. c) pred týmto 
dátumom. Ak sa uvedená osoba opäť 
stane výrobcom pred ukončením druhého 
dvanásťmesačného obdobia po odobratí 
množstiev, celá individuálna kvóta alebo 
jej časť, ktorá sa uvedenej osobe 
odobrala, sa jej vráti najneskôr do 
1. apríla nasledujúceho po dátume 
podania žiadosti. 
2. V prípade, že výrobcovia počas aspoň 
jedného dvanásťmesačného obdobia 
neuvedú na trh aspoň 85 % svojej 
individuálnej kvóty, členský štát môže 
rozhodnúť, či a za akých podmienok sa 
celá nevyužitá kvóta alebo jej časť vráti 
do národnej rezervy. Členské štáty môžu 
stanoviť podmienky, za ktorých sa kvóta 
opätovne pridelí príslušnému výrobcovi, 
ak znovu začne uvádzať tovar na trh. 
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v 
prípadoch vyššej moci a v riadne 
odôvodnených prípadoch, ktoré dočasne 
ovplyvňujú výrobnú kapacitu príslušných 
výrobcov a ktoré príslušný orgán uzná.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nariadenia
Článok 103r (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103r
Prípady nečinnosti

1. Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
disponuje individuálnou kvótou, už 
prestane vyrábať a uvádzať mlieko na trh 
počas dvanásťmesačného obdobia, 
príslušné množstvá sa vrátia do národnej 
rezervy najneskôr do 1. apríla 
nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ 
sa dotknutá osoba alebo subjekt opäť 
nestane výrobcom pred týmto dátumom.
Ak sa uvedená osoba opäť stane 
výrobcom pred ukončením druhého 
dvanásťmesačného obdobia po odobratí, 
celá individuálna kvóta alebo jej časť, 
ktorá sa uvedenej osobe odobrala, sa jej 
vráti najneskôr do 1. apríla nasledujúceho 
po dátume podania žiadosti.
2. V prípade, že výrobcovia počas aspoň 
jedného dvanásťmesačného obdobia 
neuvedú na trh aspoň 85 % svojej 
individuálnej kvóty, členský štát môže 
rozhodnúť, či a za akých podmienok sa 
celá nevyužitá kvóta alebo jej časť vráti 
do národnej rezervy. Členské štáty môžu 
stanoviť podmienky, za ktorých sa kvóta 
opätovne pridelí príslušnému výrobcovi, 
ak znovu začne uvádzať tovar na trh.
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v 
prípadoch vyššej moci a v riadne 
odôvodnených prípadoch, ktoré dočasne 
ovplyvňujú výrobnú kapacitu príslušných 
výrobcov a ktoré príslušný orgán uzná.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nariadenia
Článok 103s (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103s
Dočasné prevody

1. Členský štát do konca každého 
dvanásťmesačného obdobia povolí pre 
príslušné obdobie dočasné prevody časti 
individuálnych kvót, ktoré oprávnení 
výrobcovia nemajú v úmysle využiť.
Členské štáty môžu regulovať prevody 
podľa príslušných kategórií výrobcov 
alebo výrobných štruktúr pre mlieko, 
môžu ich obmedziť na úrovni nákupcu 
alebo v rámci regiónov, povoliť úplné 
prevody v prípadoch uvedených v článku 
105i ods. 3 a stanoviť, do akej miery môže 
prevádzajúci subjekt takéto operácie 
opakovať.
2. Každý členský štát sa môže rozhodnúť, 
že neuplatní odsek 1 na základe jedného 
alebo oboch týchto kritérií:
a) potreba uľahčiť štrukturálny rozvoj a 
štrukturálne zmeny;
b) naliehavé administratívne potreby.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103s (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103s
Dočasné prevody

1. Členský štát do konca každého 
dvanásťmesačného obdobia povolí pre 
príslušné obdobie dočasné prevody časti 
individuálnych kvót, ktoré oprávnení 
výrobcovia nemajú v úmysle využiť. 
Členské štáty môžu regulovať prevody 
podľa príslušných kategórií výrobcov 
alebo výrobných štruktúr pre mlieko, 
môžu ich obmedziť na úrovni nákupcu 
alebo v rámci regiónov, povoliť úplné 
prevody v prípadoch uvedených v článku 
105h ods. 3 a stanoviť, do akej miery 
môže prevádzajúci subjekt takéto operácie 
opakovať.
2. Členský štát sa môže rozhodnúť, že 
neuplatní odsek 1 na základe jedného 
alebo oboch týchto kritérií:
a) potreba uľahčiť štrukturálny rozvoj a 
štrukturálne zmeny;
b) naliehavé administratívne potreby.

Or. pt

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

Návrh nariadenia
Článok 103s (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103s
Dočasné prevody

1. Členský štát do konca každého 
dvanásťmesačného obdobia povolí pre 
príslušné obdobie dočasné prevody časti 
individuálnych kvót, ktoré oprávnení 
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výrobcovia nemajú v úmysle využiť. 
Členské štáty môžu regulovať prevody 
podľa príslušných kategórií výrobcov 
alebo výrobných štruktúr pre mlieko, 
môžu ich obmedziť na úrovni nákupcu 
alebo v rámci regiónov, povoliť úplné 
prevody v prípadoch uvedených v článku 
101g ods. 3 a stanoviť, do akej miery 
môže prevádzajúci subjekt takéto operácie 
opakovať.
2. Každý členský štát sa môže rozhodnúť, 
že neuplatní odsek 1 na základe jedného 
alebo oboch týchto kritérií:
a) potreba uľahčiť štrukturálny rozvoj a 
štrukturálne zmeny;
b) naliehavé administratívne potreby.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Návrh nariadenia
Článok 103t (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103t
Prevody kvót spolu s pôdou

1. Individuálne kvóty sa prevedú s 
poľnohospodárskym podnikom na 
výrobcov, ktorí ich preberú pri predaji, 
prenájme, skutočnom alebo predbežnom 
dedení alebo akýmkoľvek iným spôsobom, 
ktorý má porovnateľný právny účinok, na 
výrobcov v súlade s podrobnými 
pravidlami, ktoré určia členské štáty, 
pričom sa zohľadnia oblasti využívané na 
mliekarenskú výrobu alebo iné objektívne 
kritériá a v prípade potreby akákoľvek 
dohoda medzi týmito stranami. Tá časť 
kvóty, ktorá prípadne nebola s 
poľnohospodárskym podnikom 
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prevedená, sa pridá do národnej rezervy.
2. Ak sa kvóty previedli alebo prevádzajú v 
súlade s odsekom 1 prostredníctvom 
poľnohospodárskeho prenájmu alebo 
inými prostriedkami, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, členské 
štáty môžu na základe objektívnych 
kritérií a s cieľom zabezpečiť pridelenie 
kvót výlučne výrobcom rozhodnúť, že sa 
kvóta neprevedie s poľnohospodárskym 
podnikom.
3. Ak sa pôda prevádza na verejné orgány 
a/alebo z dôvodu verejného záujmu, alebo 
ak sa prevod realizuje na 
nepoľnohospodárske účely, členské štáty 
zabezpečia, aby sa prijali potrebné 
opatrenia na ochranu oprávnených 
záujmov dotknutých strán a najmä, aby 
výrobcovia, ktorí sa takejto pôdy vzdávajú, 
mohli pokračovať vo výrobe mlieka, 
pokiaľ si to želajú.
4. Ak nedôjde k dohode medzi stranami 
pri uplynutí nájomnej doby bez možnosti 
jej predĺženia za rovnakých podmienok 
alebo v situáciách, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, príslušné 
individuálne kvóty sa úplne alebo 
čiastočne prevedú na výrobcu, ktorý ich 
preberie v súlade s ustanoveniami, ktoré 
prijali členské štáty, pričom sa zohľadnia 
oprávnené záujmy dotknutých strán.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103t (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103t
Prevody kvót spolu s pôdou
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1. Individuálne kvóty sa prevedú s 
poľnohospodárskym podnikom na 
výrobcov, ktorí ich preberú pri predaji, 
prenájme, skutočnom alebo predbežnom 
dedení alebo akýmkoľvek iným spôsobom, 
ktorý má porovnateľný právny účinok, na 
výrobcov v súlade s podrobnými 
pravidlami, ktoré určia členské štáty, 
pričom sa zohľadnia oblasti využívané na 
mliekarenskú výrobu alebo iné objektívne 
kritériá a v prípade potreby akákoľvek 
dohoda medzi týmito stranami. Tá časť 
kvóty, ktorá prípadne nebola s 
poľnohospodárskym podnikom 
prevedená, sa pridá do národnej rezervy.
2. Ak sa kvóty previedli alebo prevádzajú v 
súlade s odsekom 1 prostredníctvom 
poľnohospodárskeho prenájmu alebo 
inými prostriedkami, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, členské 
štáty môžu na základe objektívnych 
kritérií a s cieľom zabezpečiť pridelenie 
kvót výlučne výrobcom rozhodnúť, že sa 
kvóta neprevedie s poľnohospodárskym 
podnikom.
3. Ak sa pôda prevádza na verejné orgány 
a/alebo z dôvodu verejného záujmu, alebo 
ak sa prevod realizuje na 
nepoľnohospodárske účely, členské štáty 
zabezpečia, aby sa prijali potrebné 
opatrenia na ochranu oprávnených 
záujmov dotknutých strán a najmä, aby 
výrobcovia, ktorí sa takejto pôdy vzdávajú, 
mohli pokračovať vo výrobe mlieka, 
pokiaľ si to želajú.
4. Ak nedôjde k dohode medzi stranami 
pri uplynutí nájomnej doby bez možnosti 
jej predĺženia za rovnakých podmienok 
alebo v situáciách, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, príslušné 
individuálne kvóty sa úplne alebo 
čiastočne prevedú na výrobcu, ktorý ich 
preberie v súlade s ustanoveniami, ktoré 
prijali členské štáty, pričom sa zohľadnia 
oprávnené záujmy dotknutých strán.
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Or. pt

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

Návrh nariadenia
Článok 103t (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103t
Prevody kvót spolu s pôdou

1. Individuálne kvóty sa prevedú s 
poľnohospodárskym podnikom na 
výrobcov, ktorí ich preberú pri predaji, 
prenájme, skutočnom alebo predbežnom 
dedení alebo akýmkoľvek iným spôsobom, 
ktorý má porovnateľný právny účinok, na 
výrobcov v súlade s podrobnými 
pravidlami, ktoré určia členské štáty, 
pričom sa zohľadnia oblasti využívané na 
mliekarenskú výrobu alebo iné objektívne 
kritériá a v prípade potreby akákoľvek 
dohoda medzi týmito stranami. Tá časť 
kvóty, ktorá prípadne nebola s 
poľnohospodárskym podnikom 
prevedená, sa pridá do národnej rezervy.
2. Ak sa kvóty previedli alebo prevádzajú v 
súlade s odsekom 1 prostredníctvom 
poľnohospodárskeho prenájmu alebo 
inými prostriedkami, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, členské 
štáty môžu na základe objektívnych 
kritérií a s cieľom zabezpečiť pridelenie 
kvót výlučne výrobcom rozhodnúť, že sa 
kvóta neprevedie s poľnohospodárskym 
podnikom.
3. Ak sa pôda prevádza na verejné orgány 
a/alebo z dôvodu verejného záujmu, alebo 
ak sa prevod realizuje na 
nepoľnohospodárske účely, členské štáty 
zabezpečia, aby sa prijali potrebné 
opatrenia na ochranu oprávnených 
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záujmov dotknutých strán a najmä, aby 
výrobcovia, ktorí sa takejto pôdy vzdávajú, 
mohli pokračovať vo výrobe mlieka, 
pokiaľ si to želajú.
4. Ak nedôjde k dohode medzi stranami 
pri uplynutí nájomnej doby bez možnosti 
jej predĺženia za rovnakých podmienok 
alebo v situáciách, ktoré majú 
porovnateľný právny účinok, príslušné 
individuálne kvóty sa úplne alebo 
čiastočne prevedú na výrobcu, ktorý ich 
preberie v súlade s ustanoveniami, ktoré 
prijali členské štáty, pričom sa zohľadnia 
oprávnené záujmy dotknutých strán.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Článok 103u (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103u
Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu
1. S cieľom úspešne reštrukturalizovať 
výrobu mlieka alebo zlepšiť životné 
prostredie môžu členské štáty v súlade s 
podrobnými pravidlami, ktoré stanovia pri 
zohľadnení oprávnených záujmov 
zainteresovaných strán:
a) poskytnúť výrobcom, ktorí sa zaviažu 
natrvalo ukončiť celú alebo časť svojej 
výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené 
individuálne kvóty do národnej rezervy, 
náhradu formou jednej alebo viacerých 
ročných splátok;
b) na základe objektívnych kritérií 
stanoviť podmienky, za ktorých 
výrobcovia môžu od príslušného orgánu 
alebo subjektu určeného týmto orgánom 
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získať oproti platbe na začiatku 
dvanásťmesačného obdobia opätovné 
pridelenie individuálnych kvót, ktoré 
definitívne uvoľnili iní výrobcovia na 
konci predchádzajúceho 
dvanásťmesačného obdobia za 
vyrovnanie v jednej alebo viacerých 
ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie 
uvedenej platbe;
c) centralizovať prevody kvót bez pôdy a 
dozerať na ne;
d) stanoviť, že v prípade prevodu pôdy s 
cieľom zlepšiť životné prostredie, sa 
príslušná individuálna kvóta pridelí 
výrobcovi, ktorý sa tejto pôdy vzdáva, ak 
má v úmysle pokračovať vo výrobe 
mlieka;
e) na základe objektívnych kritérií určiť
regióny alebo zberné oblasti, v ktorých je 
povolený trvalý prevod kvót bez prevodu 
príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru 
výroby mlieka;
f) povoliť definitívny prevod kvót bez 
prevodu príslušnej pôdy alebo naopak, a 
to na základe žiadosti výrobcu, ktorú podá 
príslušnému orgánu alebo subjektu 
určenému týmto orgánom, s cieľom 
zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku alebo 
umožniť rozšírenie výroby.
2. Odsek 1 možno vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, na príslušnej 
územnej úrovni alebo v osobitných 
zberných oblastiach.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1546
Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Článok 103u (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103u
Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu

1. S cieľom úspešne reštrukturalizovať 
výrobu mlieka alebo zlepšiť životné 
prostredie môžu členské štáty v súlade s 
podrobnými pravidlami, ktoré stanovia pri 
zohľadnení oprávnených záujmov 
zainteresovaných strán:
a) poskytnúť výrobcom, ktorí sa zaviažu 
natrvalo ukončiť celú alebo časť svojej 
výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené 
individuálne kvóty do národnej rezervy, 
náhradu formou jednej alebo viacerých 
ročných splátok;
b) na základe objektívnych kritérií 
stanoviť podmienky, za ktorých 
výrobcovia môžu od príslušného orgánu 
alebo subjektu určeného týmto orgánom 
získať oproti platbe na začiatku 
dvanásťmesačného obdobia opätovné 
pridelenie individuálnych kvót, ktoré 
definitívne uvoľnili iní výrobcovia na 
konci predchádzajúceho 
dvanásťmesačného obdobia za 
vyrovnanie v jednej alebo viacerých 
ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie 
uvedenej platbe;
c) centralizovať prevody kvót bez pôdy a 
dozerať na ne;
d) stanoviť, že v prípade prevodu pôdy s 
cieľom zlepšiť životné prostredie, sa 
príslušná individuálna kvóta pridelí 
výrobcovi, ktorý sa tejto pôdy vzdáva, ak 
má v úmysle pokračovať vo výrobe 
mlieka;
e) na základe objektívnych kritérií určiť 
regióny alebo zberné oblasti, v ktorých je 
povolený trvalý prevod kvót bez prevodu 
príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru 
výroby mlieka;
f) povoliť definitívny prevod kvót bez 
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prevodu príslušnej pôdy alebo naopak, a 
to na základe žiadosti výrobcu, ktorú podá 
príslušnému orgánu alebo subjektu 
určenému týmto orgánom, s cieľom 
zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku alebo 
umožniť rozšírenie výroby.
2. Odsek 1 možno vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, na príslušnej 
územnej úrovni alebo v osobitných 
zberných oblastiach.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Článok 103u (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103u
Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu

1. S cieľom úspešne reštrukturalizovať 
výrobu mlieka alebo zlepšiť životné 
prostredie môžu členské štáty v súlade s 
podrobnými pravidlami, ktoré stanovia pri 
zohľadnení oprávnených záujmov 
zainteresovaných strán:
a) poskytnúť výrobcom, ktorí sa zaviažu 
natrvalo ukončiť celú alebo časť svojej 
výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené 
individuálne kvóty do národnej rezervy, 
náhradu formou jednej alebo viacerých 
ročných splátok;
b) na základe objektívnych kritérií 
stanoviť podmienky, za ktorých 
výrobcovia môžu od príslušného orgánu 
alebo subjektu určeného týmto orgánom 
získať oproti platbe na začiatku 
dvanásťmesačného obdobia opätovné 
pridelenie individuálnych kvót, ktoré 
definitívne uvoľnili iní výrobcovia na 
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konci predchádzajúceho 
dvanásťmesačného obdobia za 
vyrovnanie v jednej alebo viacerých 
ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie 
uvedenej platbe;
c) centralizovať prevody kvót bez pôdy a 
dozerať na ne;
d) stanoviť, že v prípade prevodu pôdy s 
cieľom zlepšiť životné prostredie, sa 
príslušná individuálna kvóta pridelí 
výrobcovi, ktorý sa tejto pôdy vzdáva, ak 
má v úmysle pokračovať vo výrobe 
mlieka;
e) na základe objektívnych kritérií určiť 
regióny alebo zberné oblasti, v ktorých je 
povolený trvalý prevod kvót bez prevodu 
príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru 
výroby mlieka;
f) povoliť definitívny prevod kvót bez 
prevodu príslušnej pôdy alebo naopak, a 
to na základe žiadosti výrobcu, ktorú podá 
príslušnému orgánu alebo subjektu 
určenému týmto orgánom, s cieľom 
zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku alebo 
umožniť rozšírenie výroby.
2. Odsek 1 možno vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, na príslušnej 
územnej úrovni alebo v osobitných 
zberných oblastiach.

Or. pt

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

Návrh nariadenia
Článok 103u (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103u
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Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu
1. S cieľom úspešne reštrukturalizovať 
výrobu mlieka alebo zlepšiť životné 
prostredie môžu členské štáty v súlade s 
podrobnými pravidlami, ktoré stanovia pri 
zohľadnení oprávnených záujmov 
zainteresovaných strán:
a) poskytnúť výrobcom, ktorí sa zaviažu 
natrvalo ukončiť celú alebo časť svojej 
výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené 
individuálne kvóty do národnej rezervy, 
náhradu formou jednej alebo viacerých 
ročných splátok;
b) na základe objektívnych kritérií 
stanoviť podmienky, za ktorých 
výrobcovia môžu od príslušného orgánu 
alebo subjektu určeného týmto orgánom 
získať oproti platbe na začiatku 
dvanásťmesačného obdobia opätovné 
pridelenie individuálnych kvót, ktoré 
definitívne uvoľnili iní výrobcovia na 
konci predchádzajúceho 
dvanásťmesačného obdobia za 
vyrovnanie v jednej alebo viacerých 
ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie 
uvedenej platbe;
c) centralizovať prevody kvót bez pôdy a 
dozerať na ne;
d) stanoviť, že v prípade prevodu pôdy s 
cieľom zlepšiť životné prostredie, sa 
príslušná individuálna kvóta pridelí 
výrobcovi, ktorý sa tejto pôdy vzdáva, ak 
má v úmysle pokračovať vo výrobe 
mlieka;
e) na základe objektívnych kritérií určiť 
regióny alebo zberné oblasti, v ktorých je 
povolený trvalý prevod kvót bez prevodu 
príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru 
výroby mlieka;
f) povoliť definitívny prevod kvót bez 
prevodu príslušnej pôdy alebo naopak, a 
to na základe žiadosti výrobcu, ktorú podá 
príslušnému orgánu alebo subjektu 
určenému týmto orgánom, s cieľom 
zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni 
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poľnohospodárskeho podniku alebo 
umožniť rozšírenie výroby.
2. Odsek 1 možno vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni, na príslušnej 
územnej úrovni alebo v osobitných 
zberných oblastiach.

Or. es


