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Pozměňovací návrh 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 156 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření k řešení konkrétních problémů Opatření k řešení konkrétních praktických
problémů

Or. en

Pozměňovací návrh 2096
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 156 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím prováděcích
aktů přijme nezbytná a odůvodněná 
mimořádná opatření k řešení konkrétních 
problémů. Tato opatření se mohou 
odchýlit od ustanovení tohoto nařízení 
pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný, 
a na nezbytně nutné období. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů
v přenesené pravomoci, které jsou 
v mimořádných situacích odůvodněné 
i nezbytné k řešení konkrétních problémů. 
Tyto akty v přenesené pravomoci se 
mohou odchýlit od ustanovení tohoto 
nařízení pouze v rozsahu, který je nezbytně 
nutný, a na nezbytně nutné období.

Or. de

Odůvodnění

Naléhavost není důvodem pro to, aby se neuplatňovala pravidla stanovená v Lisabonské 
smlouvě. Tento článek, který se snaží řešit konkrétní problémy, může mít dalekosáhlé politické 
důsledky, a účast Evropského parlamentu je proto naprosto zásadní. 

Pozměňovací návrh 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Návrh nařízení
Čl. 156 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme nezbytná a odůvodněná 
mimořádná opatření k řešení konkrétních 
problémů. Tato opatření se mohou odchýlit 
od ustanovení tohoto nařízení pouze 
v rozsahu, který je nezbytně nutný, a na 
nezbytně nutné období. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví nezbytná a odůvodněná 
mimořádná opatření k řešení konkrétních 
problémů. Tato opatření se mohou odchýlit 
od ustanovení tohoto nařízení 
a od ustanovení ostatních nařízení 
v oblasti společné zemědělské politiky 
s cílem řešit konkrétní problémy, avšak
pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný, 
a na nezbytně nutné období. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Při používání prováděcích aktů je třeba jednat rychle a bezodkladně.

Pozměňovací návrh 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Návrh nařízení
Čl. 156 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme nezbytná a odůvodněná 
mimořádná opatření k řešení konkrétních 
problémů. Tato opatření se mohou odchýlit 
od ustanovení tohoto nařízení pouze 
v rozsahu, který je nezbytně nutný, a na 
nezbytně nutné období. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme nezbytná a odůvodněná 
mimořádná opatření k řešení konkrétních 
problémů. Tato opatření mohou platit pro 
všechny další zemědělské produkty, 
s výjimkou těch, které jsou uvedeny 
v příloze I části XXIV oddíle 2. Tato 
opatření se mohou odchýlit od ustanovení 
tohoto nařízení pouze v rozsahu, který je 
nezbytně nutný, a na nezbytně nutné 
období. Tyto prováděcí akty se přijímají 
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v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Komise se do svého návrhu pokouší zahrnout všechny zemědělské produkty včetně brambor 
a koňského masa, které dříve v rámci jednotné společné organizace trhů upraveny nebyly.

Pozměňovací návrh 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 156 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme nezbytná a odůvodněná 
mimořádná opatření k řešení konkrétních 
problémů. Tato opatření se mohou odchýlit 
od ustanovení tohoto nařízení pouze 
v rozsahu, který je nezbytně nutný, a na 
nezbytně nutné období. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijme nezbytná a odůvodněná 
mimořádná opatření k řešení konkrétních 
praktických problémů. Tato opatření se 
mohou odchýlit od ustanovení tohoto 
nařízení pouze v rozsahu, který je nezbytně 
nutný, a na nezbytně nutné období. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2100
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 156 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K řešení konkrétních problémů v řádně
odůvodněných naléhavých případech 
Komise přijme okamžitě použitelné 
prováděcí akty v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 3.

2. V řádně odůvodněných závažných 
a naléhavých případech vztahujících se na 
opatření uvedená v odstavci 1 se Komise
zmocňuje k příjmání okamžitě
použitelných aktů v přenesené pravomoci
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v souladu s postupem uvedeným
v článku 55a.

Or. de

Odůvodnění

Naléhavost není důvodem pro to, aby se neuplatňovala pravidla stanovená v Lisabonské 
smlouvě. Tento článek, který se snaží řešit konkrétní problémy, může mít dalekosáhlé politické 
důsledky a účast Evropského parlamentu je proto naprosto zásadní. 

Pozměňovací návrh 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 156 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K řešení konkrétních problémů v řádně 
odůvodněných naléhavých případech 
Komise přijme okamžitě použitelné 
prováděcí akty v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 3.

2. K řešení konkrétních problémů v řádně 
odůvodněných naléhavých a závažných
případech Komise přijme okamžitě 
použitelné prováděcí akty v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 162 odst. 3.

Or. es

Pozměňovací návrh 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 156 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud Komise zavede na základě 
článku 156 podporu pro hospodářské 
subjekty v daném odvětví, může být 
financování ze strany EU doplněno 
z vyrovnávacích fondů podle čl. 109 
písm. c). Komise prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci určí výši povolené 
částky tohoto doplnění v poměru 
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k podpoře ze strany EU. Členské státy 
mohou v případě hospodářských subjektů, 
které se podílejí na vyrovnávacím fondu, 
omezit způsobilost pro podporu ze strany 
EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Návrh nařízení
Článek 156 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156a
Opatření v případě závažných výkyvů na 

trhu s mlékem a mléčnými výrobky
1. V případě závažných výkyvů na trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky může 
Komise poskytnout podporu producentům 
mléka, kteří dobrovolně omezí svou 
produkci nejméně o 5 % oproti stejnému 
období předchozího roku, a to po dobu 
nejméně tří měsíců, která může být 
prodloužena.
2. V rámci příprav na zrušení kvót na 
mléko po roce 2015 se za snížení produkce 
podle podmínek stanovených Komisí 
podle odstavce 4 nebo za formu stažení 
z trhu považují tato opatření.
a) mléko bezplatně dodávané 
charitativním organizacím;
b) převod kvót na mléko mezi jednotlivými 
státy prostřednictvím dvoustranných 
dohod;
c) přímý vývoz mléka a mléčných výrobků 
do třetích zemí.
3. Unie by měla poskytnout podporu na 
dokončení posouzení dopadů, které 
zhodnotí proveditelnost toho, že se 
členským státům povolí nakládat 
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s mlékem nad rámec kvót jako s první 
produkcí mléka následujícího 
hospodářského roku. 
4. V období uvedeném v odst. 1 
pododstavci 1 využívají tržních intervencí 
uvedených v části II hlavě I na trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky přednostně 
podniky, které uplatnily tento systém za 
podmínek uvedených v odst. 1 
pododstavci 1.
5. Vzhledem k potřebě zajistit účinné 
a přiměřené fungování tohoto 
mechanismu se Komise zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 160, kterými stanoví:
a) výši podpor a dávek uvedených 
v odstavci 1;
b) kritéria pro získání této podpory;
c) konkrétní podmínky pro spuštění tohoto 
mechanismu;
d) podmínky, za nichž lze bezplatné 
dodávky mléka charitativním organizacím 
podle odstavce 2 považovat za snížení 
produkce.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba se vyhnout uložení dávek produktivním zemědělcům připravujícím se 
na liberalizovaný trh.

Pozměňovací návrh 2104
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Článek 156 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156a
Opatření v případě závažných výkyvů na 

trhu s mlékem a mléčnými výrobky
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1. V případě závažných výkyvů na trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky Komise 
poskytne podporu producentům mléka, 
kteří dobrovolně omezí svou produkci 
nejméně o 5 % oproti stejnému období 
předchozího roku a po dobu nejméně tří 
měsíců, která může být prodloužena.
Současně s poskytnutím této podpory 
Komise uloží dávky producentům mléka, 
kteří v témže období svou produkci 
zvyšují, a to ve stejném rozsahu.
Mechanismus se spustí ve chvíli, kdy cena 
dosáhne výše 0,24 EUR za litr.
2. Bezplatné dodávání mléka 
charitativním organizacím lze považovat 
za snížení produkce v souladu 
s podmínkami stanovenými Komisí 
v rámci provádění odstavce 4.
3. V období uvedeném v odst. 1 
pododstavci 1 využívají tržních intervencí 
v souladu s částí II hlavy I na trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky přednostně 
podniky, které uplatnily tento systém za 
podmínek uvedených v odst. 1 
pododstavci 1.
4. S cílem zajistit účinné a přiměřené 
fungování tohoto mechanismu se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, 
kterými stanoví:
a) výši podpor a dávek uvedených 
v odstavci 1;
b) kritéria způsobilosti k poskytování 
podpory;
c) konkrétní podmínky pro spuštění tohoto 
mechanismu;
d) podmínky, v souladu s nimiž lze 
bezplatné dodávky mléka charitativním 
organizacím považovat za snížení 
produkce, jak je uvedeno v odstavci 2.

Or. de
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Odůvodnění

Je třeba podniknout kroky k zajištění toho, aby byl zde popsaný mechanismus spuštěn dříve, 
než se uplatní intervence a skladování.

Pozměňovací návrh 2105
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Článek 156 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156a
Opatření v případě závažných výkyvů na 

trhu s mlékem a mléčnými výrobky
1. V případě závažných výkyvů na trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky může 
Komise v souladu s pokyny Evropského 
nástroje pro sledování cen potravin 
poskytnout podporu producentům mléka, 
kteří dobrovolně omezí svou produkci 
nejméně o 5 % oproti stejnému období 
předchozího roku, a to po dobu nejméně 
tří měsíců, která může být prodloužena. 
Současně s poskytnutím této podpory 
Komise v souladu s pokyny Evropského 
nástroje pro sledování cen potravin uloží 
dávky producentům mléka, kteří v témže 
období svou produkci zvyšují, a to ve 
stejném rozsahu.
2. Mléko bezplatně dodávané 
charitativním organizacím může být 
považováno za snížení produkce za 
podmínek stanovených Komisí v souladu 
s odstavcem 4.
3. V období uvedeném v odst. 1 
pododstavci 1 využívají tržních intervencí 
uvedených v části II hlavě I na trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky přednostně 
podniky, které uplatnily tento systém za 
podmínek uvedených v odst. 1 
pododstavci 1.
4. Vzhledem k potřebě zajistit účinné 
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a přiměřené fungování tohoto
mechanismu se Komise zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 160, kterými stanoví:
a) výši podpor a dávek uvedených 
v odstavci 1;
b) kritéria pro získání této podpory;
c) konkrétní podmínky pro spuštění tohoto 
mechanismu;
d) podmínky, za nichž lze bezplatné 
dodávky mléka charitativním organizacím 
podle odstavce 2 považovat za snížení 
produkce.

Or. fr

Odůvodnění

Dobrovolné snížení produkce a dávky pro producenty, kteří zvyšují výrobu, by mělo být možné 
využít nejen v případě krize na trhu. Evropský nástroj pro sledování cen potravin by měl mít 
tuto možnost jako trvalý prostředek pro přizpůsobování množství na trhu.

Pozměňovací návrh 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Článek 156 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156a
Opatření v případě závažných výkyvů na 

trhu s mlékem a mléčnými výrobky
1. V případě závažných výkyvů na trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky může 
Komise poskytnout podporu producentům 
mléka, kteří dobrovolně omezí svou 
produkci nejméně o 5 % oproti stejnému 
období předchozího roku, a to po dobu 
nejméně tří měsíců, která může být 
prodloužena. Při poskytování takové 
podpory Komise stanoví podmínky vracení 
podpory v případě nesplnění požadavků 
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a úroky podle příslušných platných 
pravidel.
2. Mléko bezplatně dodávané 
charitativním organizacím může být 
považováno za snížení produkce za 
podmínek stanovených Komisí v rámci 
provádění odstavce 4.
3. V období uvedeném v odst. 1 prvním 
pododstavci využívají tržních intervencí 
uvedených v části II hlavě I na trhu 
s mlékem a mléčnými výrobky přednostně 
podniky, které uplatnily tento systém za 
podmínek uvedených v odst. 1 
pododstavci 1.
4. Vzhledem k potřebě zajistit účinné 
a přiměřené fungování tohoto 
mechanismu se Komise zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 160, kterými stanoví:
a) výši podpory a úroků, které je třeba 
splatit v případě nesplnění požadavků 
uvedených v odstavci 1;
b) kritéria pro získání této podpory;
c) konkrétní podmínky pro spuštění tohoto 
mechanismu;
d) podmínky, za nichž lze bezplatné 
dodávky mléka charitativním organizacím 
podle odstavce 2 považovat za snížení 
produkce.

Or. es

Odůvodnění

Zastáváme názor, že kromě ukládání dávek producentům, kteří zvyšují produkci, je nezbytné 
současně s podporou stanovit podmínky a úroky pro případ, že závazek snížit produkci není 
dodržen.

Pozměňovací návrh 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 156 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156a
Opatření v případě závažných výkyvů na 
trhu s mlékem a mléčnými výrobky 
mohou vyžadovat snížení produkce 
a finanční podporu od členských států 
nebo Evropské komise producentům, jichž 
se snížení dotkne.
V některých případech mohou být uloženy 
dávky producentům, u nichž úroveň 
produkce překročí růst celosvětové 
poptávky po mléce a mléčných výrobcích.
Tato opatření by se neměla zavést 
v případě, že jsou závažné výkyvy 
způsobeny výjimečnými a neočekávanými 
událostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 2108
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Článek 156 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156a
S cílem zajistit racionální rozvoj 
hospodaření v horských oblastech 
a zabezpečit tak přiměřenou životní 
úroveň tamním producentům mléka 
budou moci uznané organizace 
producentů v těchto oblastech, s ohledem 
na jejich zvláštnosti, od 30. dubna 2014 
předkládat operační programy určené ke 
zvýšení zisků těchto producentů. Finanční 
podpora Unie je omezena na 4,1 % 
hodnoty produkce uvedené na trh každou 
organizací producentů. Tento procentní 
podíl však může být zvýšen na 4,6 % 
hodnoty produkce uvedené na trh, pokud 
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se částka přesahující 4,1 % hodnoty 
produkce uvedené na trh použije pouze na 
opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení.

Or. it

Pozměňovací návrh 2109
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 157 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy stanoví opatření, jež se 
budou zabývat řešením nekalého 
obchodního jednání v oblasti zemědělství 
a potravinového dodavatelského řetězce 
a jež zavedou veřejné kontroly na místě 
s cílem zjistit, zda hospodářské subjekty 
tato opatření dodržují. Členské státy 
každoročně předloží zprávu o uplatnění 
a výsledcích těchto opatření.

Or. es

Pozměňovací návrh 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 157 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povahu a druh oznamovaných 
informací;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Stanovení povahy a druhu oznamovaných informací je záležitostí provádění, jelikož nevychází 
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z klíčového prvku základního aktu. Jedná se vlastně o čistě administrativní rozhodnutí, 
které by mělo být přijato prostřednictvím prováděcího aktu a zkušebního výboru. Je velmi 
rozporuplné jej považovat za akt v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 2111
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 157 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) režimy pro správu oznamovaných 
informací a pravidla týkající se obsahu, 
formy, načasování, četnosti a lhůt 
oznámení;

Or. de

Pozměňovací návrh 2112
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 157 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) režimy pro správu oznamovaných 
informací a pravidla týkající se obsahu, 
formy, načasování, četnosti a lhůt 
oznámení;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 157 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) povahu a druh oznamovaných 
informací.

Or. es

Odůvodnění

Návaznost na pozměňovací návrh k čl. 157 odst. 2.

Pozměňovací návrh 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) hodnotící podporu podle čl. 15 
písm. a) spolu s příslušnými návrhy na její 
přeměnu na jeden z typů podpory podle 
článku 16 nejpozději do 31. prosince 
2016.

Or. es

Odůvodnění

Dle tohoto pozměňovacího návrhu by Komise měla vypracovat hodnotící zprávu o tom, zda by 
měla být tato povinná podpora zachována či změněna na nepovinnou.

Pozměňovací návrh 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nejpozději do 31. prosince 2018 
o vývoji na trhu v odvětví králičího masa, 
především s ohledem na uplatnění nových 
pravidel, které se k tomuto odvětví 



AM\909523CS.doc 17/88 PE494.489v01-00

CS

vztahují (články 16, 112 a 156), na vývoj 
spotřeby a počet zemědělských podniků 
zejména ve venkovských oblastech. 
V případě potřeby může být tato zpráva 
doplněna příslušnými návrhy;

Or. es

Pozměňovací návrh 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) hodnotící podporu podle článku 17a 
spolu s příslušnými návrhy na její 
přeměnu na jeden z typů podpory podle 
článku 16 nejpozději do 31. prosince 
2016.

Or. es

Odůvodnění

Posouzení dopadu změny podpory soukromého skladování na nepovinnou.

Pozměňovací návrh 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) hodnotící fungování a účinnost 
nástrojů řízení trhu, týkajících se zejména 
článku 10 až 17a, a jejich soudržnosti 
s cílem zajistit dostupnost dodávek 
v souladu s článkem 39 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, a to 
nejpozději do 31. prosince 2018. Tuto 
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studii předloží Radě a Evropskému 
parlamentu spolu s legislativními návrhy 
potřebnými k zavedení celoevropské 
strategie pro zajištění dostupnosti dodávek 
pro obyvatelstvo EU.

Or. es

Pozměňovací návrh 2118
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) po roce 2013 každé tři roky 
o výjimkách pro cíle SZP ohledně dohod, 
rozhodnutí a jednání uvedených 
v článcích 144 a 145;

Or. en

Pozměňovací návrh 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nejpozději do 31. prosince 2015 
o vývoji situace na trhu s hovězím 
a telecím masem, se skopovým a kozím 
masem, vepřovým, drůbežím a králičím 
masem, rýží, sušenými krmivy, surovým 
tabákem, ovocem a zeleninou, v odvětví 
olivového oleje a vína a zejména 
o možném uplatnění opatření uvedených 
v článcích 104 až 107 tohoto nařízení 
v těchto sektorech.

Or. es
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Pozměňovací návrh 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nejpozději do 30. září 2013 spolu 
s příslušnými legislativními návrhy na 
vytvoření zjednodušeného režimu 
nepovinných vyhrazených údajů pro 
odvětví hovězího a telecího masa 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 67 
písm. d) tohoto nařízení. Tato zpráva se 
musí týkat stávajícího rámce pro 
nepovinné označování i vhodných údajů 
souvisejících s chovem, produkcí 
a krmivy, které mohou zvýšit hodnotu 
odvětví hovězího a telecího masa.

Or. es

Odůvodnění

Nepovinné označování v odvětví hovězího a telecího masa se považuje za zásadní. Z tohoto 
důvodu by mělo být upuštěno od tohoto návrhu, vypracovaného jako součást přezkumu 
nařízení (ES) č. 1760/2000 za účelem zrušení nepovinného označování, ve prospěch režimu 
nepovinných vyhrazených údajů, stanoveného prostřednictvím obchodních norem.

Pozměňovací návrh 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nejpozději do 31. prosince 2014 
o možnosti stanovení konkrétních pravidel 
pro uvádění těchto produktů na trh:
– vepřové maso;
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– skopové a kozí maso.
Tato zpráva obsahuje příslušná 
ustanovení, která Komise hodlá 
navrhnout prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2122
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do 1. července 2018 o vývoji situace 
na trhu v odvětví cukru, o vhodných 
způsobech, jak zrušit stávající režim kvót, 
a o budoucnosti odvětví po roce 2020 se 
zvláštním ohledem na potřebu zachovat 
spravedlivý smluvní systém a systém 
vyhlašování cen cukru, včetně příslušných 
návrhů;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o technický pozměňovací návrh, který má zajistit soulad s bodem odůvodnění 
(pozměňovací návrh 43 poslance Dantina), který uvádí červenec. Červenec by byl vhodnější, 
jelikož je blíže konci kampaně (která probíhá od října do září) a zajišťuje, že Komise bude mít 
podrobnější informace o situaci na trhu, na níž zakládá posouzení.

Pozměňovací návrh 2123
Robert Sturdy

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do 1. července 2018 o vývoji situace 
na trhu v odvětví cukru, o vhodných 
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způsobech, jak zrušit stávající režim kvót, 
a o budoucnosti odvětví po roce 2020 se 
zvláštním ohledem na potřebu zachovat 
spravedlivý smluvní systém a systém 
vyhlašování cen cukru, včetně příslušných 
návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2124
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do 1. července 2018 o vývoji situace 
na trhu v odvětví cukru, o vhodných 
způsobech, jak zrušit stávající režim kvót, 
a o budoucnosti odvětví po roce 2020 se 
zvláštním ohledem na potřebu zachovat 
spravedlivý smluvní systém a systém 
vyhlašování cen cukru, včetně příslušných 
návrhů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2125
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do 1. července 2018 o vývoji situace 
na trhu v odvětví cukru, o vhodných 
způsobech, jak zrušit stávající režim kvót, 
a o budoucnosti odvětví po roce 2020 se 
zvláštním ohledem na potřebu zachovat 
spravedlivý smluvní systém a systém 
vyhlašování cen cukru, včetně příslušných 
návrhů;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 2126
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do 1. července 2018 o vývoji situace 
na trhu v odvětví cukru, o vhodných 
způsobech, jak zrušit stávající režim kvót, 
a o budoucnosti odvětví po roce 2020 se 
zvláštním ohledem na potřebu zachovat 
spravedlivý smluvní systém a systém 
vyhlašování cen cukru, včetně příslušných 
návrhů;

Or. fr

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh v zájmu lepšího souladu s bodem odůvodnění 84b 
(pozměňovací návrh 43 navržený zpravodajem), který stanoví, že by zpráva měla být 
předložena v červenci 2018. Toto datum by bylo vhodnější než leden 2018, jelikož je blíže 
konci hospodářského roku (říjen až září), a Komise by tedy měla podrobnější informace, 
na nichž lze založit analýzu situace na trhu.

Pozměňovací návrh 2127
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) do 1. července 2018 o vývoji situace 
na trhu v odvětví cukru, o vhodných 
způsobech, jak odvětví posílit, 
s posouzením důsledků a proveditelnosti 
zrušení stávajícího režimu kvót, a 
o budoucnosti odvětví po roce 2020 se
zvláštním ohledem na potřebu zachovat 
spravedlivý smluvní systém a systém 
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vyhlašování cen cukru, včetně příslušných 
návrhů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nejpozději do 31. prosince 2018 
o vývoji situace na trhu v odvětví cukru, 
zejména o možném uplatnění opatření 
uvedených ve článcích 104 až 107 po 
ukončení režimu výrobních kvót.

Or. es

Pozměňovací návrh 2129
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) o vývoji situace na trhu v odvětví 
cukru do 31. prosince 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 2130
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) každý rok o konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti v rámci zemědělské 
produkce a zemědělsko-potravinářského 
řetězce.

Or. es

Odůvodnění

Evropský parlament v mnoha usneseních a prohlášeních jasně uvedl, že konkurenceschopnost 
a udržitelnost zemědělské produkce zcela závisí na nepřítomnosti nekalého obchodního 
jednání v zemědělství a potravinovém dodavatelském řetězci. Pokud existují překážky 
hospodářské soutěže a pokud se nedaří řešit nekalé obchodní jednání v zemědělství 
a potravinovém dodavatelském řetězci, posílení producentů nemá smysl.

Pozměňovací návrh 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nejpozději do 31. prosince 2017 
o vývoji na trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a případně o opatřeních, která by 
měla být přijata s ohledem na postupné 
rušení režimu kvót.

Or. es

Odůvodnění

Návaznost na návrh zachovat režim kvót na mléko.

Pozměňovací návrh 2132
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) o vývoji situace na trhu ve vinařském 
odvětví do 31. prosince 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 2133
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 158 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Článek 158 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 158a
Oznámení v odvětví lihu

1. Pokud jde o produkty v odvětví lihu, 
oznamují členské státy Komisi tyto 
informace:
a) výrobu lihu zemědělského původu 
v hektolitrech čistého ethanolu, 
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rozepsanou podle použitých produktů 
vhodných pro výrobu lihu;
b) objem odbytu lihu zemědělského 
původu v hektolitrech čistého ethanolu, 
rozepsaný podle různých odvětví určení;
c) zásoby lihu zemědělského původu 
dostupné v členském státě na konci 
předchozího roku;
d) odhady týkající se výroby běžného roku.
Pravidla pro oznamování uvedených 
informací, a zejména četnost oznámení 
a stanovení odvětví určení, stanoví 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů.
2. Na základě informací uvedených 
v odstavci 1 a dalších dostupných 
informací vypracuje Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů bez 
zapojení výboru podle čl. 323 odst. 1 
rozvahu Unie týkající se trhu s lihem 
zemědělského původu za předchozí rok 
a odhad rozvahy běžného roku.
Rozvaha Unie obsahuje rovněž informace 
o lihu nezemědělského původu. Přesný 
obsah a prostředky získávání těchto 
informací stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů.
Pro účely tohoto odstavce se „lihem 
nezemědělského původu“ rozumí 
produkty kódů KN 2207, 2208 90 91 
a 2208 90 99 nezískané z určitého 
zemědělského produktu uvedeného 
v příloze I Smlouvy.
3. Komise oznámí členským státům 
rozvahy uvedené v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 2135
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky převáděné z rezervy 
pro krize v odvětví zemědělství za 
podmínek a postupem uvedeným 
v odstavci 14 interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení47

se poskytnou na opatření, na něž se 
vztahuje toto nařízení, na rok nebo roky, 
pro které je tato dodatečná podpora 
vyžadována, a jež se provádějí za 
okolností, které přesahují obvyklý vývoj 
trhu.

Finanční prostředky převáděné z rezervy 
pro krize v odvětví zemědělství za 
podmínek a postupem uvedeným 
v odstavci 14 interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení47

se poskytnou na výdaje podle kapitoly 
I této části, na rok nebo roky, pro které je 
tato dodatečná podpora vyžadována.

Or. en

Odůvodnění

Z krizové rezervy by se měly financovat pouze mechanismy podle článků 154-156 jednotné 
společné organizace trhů týkajících se výjimečných opatření.

Pozměňovací návrh 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky převáděné z rezervy 
pro krize v odvětví zemědělství za 
podmínek a postupem uvedeným 
v odstavci 14 interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení se 
poskytnou na opatření, na něž se vztahuje 
toto nařízení, na rok nebo roky, pro které 
je tato dodatečná podpora vyžadována, 
a jež se provádějí za okolností, které 
přesahují obvyklý vývoj trhu.

Finanční prostředky převáděné z rezervy 
pro krize v odvětví zemědělství za 
podmínek a postupem uvedeným 
v odstavci 14 interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení se 
poskytnou na výdaje podle kapitoly I této 
části, na rok nebo roky, pro které je tato 
dodatečná podpora vyžadována, a jež se 
provádějí za okolností, které přesahují 
obvyklý vývoj trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Z krizové rezervy by se měly financovat pouze mechanismy podle článků 154-156 jednotné 
společné organizace trhů týkajících se výjimečných opatření. Tato opatření by nesnížila 
schopnost Komise reagovat na krizi, ale zajistila by, aby byla financována opatření, 
která přesahují obvyklé řízení trhu a která jsou stanovena v jiných částech jednotné společné 
organizace trhů.

Pozměňovací návrh 2137
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky převáděné z rezervy 
pro krize v odvětví zemědělství za 
podmínek a postupem uvedeným 
v odstavci 14 interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení se 
poskytnou na opatření, na něž se vztahuje 
toto nařízení, na rok nebo roky, pro které je 
tato dodatečná podpora vyžadována, a jež 
se provádějí za okolností, které přesahují 
obvyklý vývoj trhu.

Finanční prostředky převáděné z rezervy 
pro krize v odvětví zemědělství za 
podmínek a postupem uvedeným 
v odstavci 14 interinstitucionální dohody 
mezi Evropským parlamentem, Radou 
a Komisí o spolupráci v rozpočtových 
záležitostech a řádném finančním řízení se 
poskytnou na opatření, na něž se vztahuje 
toto nařízení, na rok nebo roky, pro které je 
tato dodatečná podpora vyžadována, a jež 
se provádějí za okolností, které přesahují 
obvyklý vývoj trhu, nebo v případě, že 
referenční ceny stanovené v čl. 7 odst. 2 
poukazují na zásadní zvýšení výrobních 
nákladů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa 
i Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise určí podmínky, za nichž se 
stanoví, že je „vážná krize na trhu“, která 
vede k přijetí výjimečných opatření nad 
rámec obvyklých veřejných a soukromých 
opatření pro řízení trhu 
a k automatickému zpřístupnění 
finančních prostředků z krizové rezervy.

Or. es

Pozměňovací návrh 2139
Brian Simpson

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména se převedou finanční prostředky 
na veškeré výdaje podle:

vypouští se

a) části II hlavy I kapitoly I;
b) části III kapitoly VI a
c) této části kapitoly I.

Or. en

Odůvodnění

Z krizové rezervy by se měly financovat pouze mechanismy podle článků 154-156 jednotné 
společné organizace trhů týkajících se výjimečných opatření.

Pozměňovací návrh 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména se převedou finanční prostředky vypouští se
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na veškeré výdaje podle:
a) části II hlavy I kapitoly I;
b) části III kapitoly VI a
c) této části kapitoly I.

Or. en

Pozměňovací návrh 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) části III kapitoly VI a vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) části II hlavy I kapitoly II oddílů 3 a 4.

Or. es

Pozměňovací návrh 2143
Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) části II hlavy I kapitoly II oddílů 3 a 4. 
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Or. it

Pozměňovací návrh 2144
Salvatore Caronna

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) části II hlavy I kapitoly II oddílů 3 a 4. 

Or. it

Pozměňovací návrh 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa 
i Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) části II hlavy I kapitoly II oddílu 3.

Or. es

Pozměňovací návrh 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů a odchylně od druhého pododstavce 
tohoto článku rozhodnout, že finanční 
prostředky se nepřevedou na některé 
výdaje uvedené v písm. b) uvedeného 
pododstavce, jsou-li tyto výdaje součástí 
obvyklého řízení trhu. Tyto prováděcí akty 

vypouští se
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se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Z krizové rezervy by se měly financovat pouze mechanismy podle článků 154-156 jednotné 
společné organizace trhů týkajících se výjimečných opatření.

Pozměňovací návrh 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů a odchylně od druhého pododstavce 
tohoto článku rozhodnout, že finanční 
prostředky se nepřevedou na některé 
výdaje uvedené v písm. b) uvedeného 
pododstavce, jsou-li tyto výdaje součástí 
obvyklého řízení trhu. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 2148
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 159 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů a odchylně od druhého pododstavce 
tohoto článku rozhodnout, že finanční 
prostředky se nepřevedou na některé 
výdaje uvedené v písm. b) uvedeného 
pododstavce, jsou-li tyto výdaje součástí 

Odchylně od druhého pododstavce tohoto 
článku se Komise zmocňuje přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, aby se finanční prostředky
nepřeváděly na některé výdaje uvedené 
v písm. b) uvedeného pododstavce, jsou-li 
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obvyklého řízení trhu. Tento prováděcí akt 
se přijímá v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

tyto výdaje součástí obvyklého řízení trhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 2149
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 160 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomocí uvedená v tomto 
nařízení se svěřují Komisi na dobu 
neurčitou od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

2. Přenesení pravomocí uvedená v tomto 
nařízení se svěřují Komisi na dobu pěti let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Komise vypracuje zprávu o způsobu, 
jakým se přenesené pravomoci 
vykonávaly, nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomocí se prodlužuje o další 
pětiletá období, pokud Evropský 
parlament a Rada toto prodloužení schválí 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého období.
Za tímto účelem přijímá Evropský 
parlament rozhodnutí většinou svých 
členů a Rada kvalifikovanou většinou.

Or. de

Odůvodnění

Evropský parlament by měl aktivně potvrdit přenesení pravomocí na Komisi a nemusel by se 
pouštět do interního konfliktu, aby své legislativní výsady získal zpět.

Pozměňovací návrh 2150
Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Čl. 160 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomocí uvedená v tomto 
nařízení se svěřují Komisi na dobu 
neurčitou od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

2. Přenesení pravomocí uvedená v tomto 
nařízení se svěřují Komisi na dobu pěti let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise vypracuje zprávu o způsobu, 
jakým se přenesené pravomoci 
vykonávaly, nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomocí se automaticky 
prodlužuje o další pětiletá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého období.

Or. de

Pozměňovací návrh 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 162 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se čl. 5 odst. 4 pododstavec 3 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. es

Odůvodnění

Tento dodatek dává členským státům větší právní jistotu.

Pozměňovací návrh 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799]:

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(ES) č. 1234/2007:

Or. es

Pozměňovací návrh 2153
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799]:

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(ES) č. 1234/2007:

Or. en

Pozměňovací návrh 2154
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799]:

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(ES) č. 1234/2007:

Or. fr

Pozměňovací návrh 2155
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799]:

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(ES) č. 1234/2007:

Or. pl

Pozměňovací návrh 2156
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o odvětví cukru, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015;

a) pokud jde o odvětví cukru, všechna 
ustanovení nařízení (ES) č. 1234/2007 
a všechna související prováděcí pravidla
do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015; článek 51 
nařízení (ES) č. 1234/2007 přestane platit 
od 1. ledna 2014.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2157
Albert Deß

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o odvětví cukru, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015;

a) pokud jde o odvětví cukru, všechna 
ustanovení v nařízení (ES) č. 1234/2007 
a všechna související prováděcí nařízení
do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2158
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o odvětví cukru, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015;

a) pokud jde o odvětví cukru, všechna 
ustanovení nařízení (ES) č. 1234/2007 
a všechna související prováděcí 
ustanovení do konce hospodářského roku 
pro cukr 2014/15 dne 30. září 2015;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2159
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o odvětví cukru, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015;

a) pokud jde o odvětví cukru, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2016/17 dne 30. září 2017;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2160
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o odvětví cukru, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015;

a) pokud jde o odvětví cukru, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2016/17 dne 30. září 2017;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2161
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o odvětví cukru, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015;

a) pokud jde o odvětví cukru, na něž se 
vztahuje posouzení dopadu Evropské 
Komise, které zohledňuje světové trhy 
cukrové řepy a cukrové třtiny, část II hlava 
I, články 248, 260 až 262 a část II přílohy 
III do konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015, nebo nejpozději 
do konce roku 2020 v případě potřeby 
mimořádných okolností zdůrazněných 
posouzením dopadu a mělo by být 
doplněno zrušením dovozních cel pro 
cukrovou třtinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa 
i Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení týkající se režimu omezení 
produkce mléka podle části II hlavy 
I kapitoly III do 31. března 2015;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Stávající režim kvót na mléko by se měl zachovat bez možnosti zvyšovat celkovou produkci 
mléka v EU.

Pozměňovací návrh 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ustanovení týkající se režimu omezení 
produkce mléka podle části II hlavy 
I kapitoly III do 31. března 2015;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Vypuštění je nutné kvůli návaznosti na zachování režimu kvót pro mléko.

Pozměňovací návrh 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa 
i Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o odvětví vína: vypouští se
i) články 82 až 87, pokud jde o oblasti 
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uvedené v čl. 82 odst. 2, které dosud 
nebyly vyklučeny, a pokud jde o oblasti 
uvedené v čl. 83 odst. 1, které nebyly 
legalizovány, do doby vyklučení nebo 
legalizace těchto oblastí,
ii) přechodný režim na výsadbu stanovený 
v části II hlavě I kapitole III oddíle 
V pododdíle II do 31. prosince 2015 nebo, 
v rozsahu nezbytném pro nabytí účinku 
rozhodnutí přijatého členskými státy podle 
čl. 89 odst. 5, do 31. prosince 2018;

Or. es

Odůvodnění

Stávající systém práv na výsadbu vinic i celkový strop na produkci EU je třeba zachovat.

Pozměňovací návrh 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přechodný režim na výsadbu stanovený 
v části II hlavě I kapitole III oddíle 
V pododdíle II do 31. prosince 2015 nebo, 
v rozsahu nezbytném pro nabytí účinku 
rozhodnutí přijatého členskými státy podle 
čl. 89 odst. 5, do 31. prosince 2018;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) přechodný režim na výsadbu stanovený 
v části II hlavě I kapitole III oddíle 
V pododdíle II do 31. prosince 2015 nebo, 
v rozsahu nezbytném pro nabytí účinku 
rozhodnutí přijatého členskými státy podle 
čl. 89 odst. 5, do 31. prosince 2018;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2167
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ustanovení čl. 293 prvního a druhého 
pododstavce do konce hospodářského roku 
pro cukr 2013/14;

e) ustanovení čl. 182 odst. 3 prvního 
a druhého pododstavce do konce 
hospodářského roku pro cukr 2013/14;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2168
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 163 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) ustanovení čl. 293 prvního a druhého 
pododstavce do konce hospodářského roku 
pro cukr 2013/14;

e) ustanovení čl. 182 odst. 3 prvního 
a druhého pododstavce do konce 
hospodářského roku pro cukr 2018/19;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 2169
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po
skončení hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 1. října 2015.

Pokud však jde o odvětví cukru,

a) použijí se články 7, 16 a 17a 
a příloha III pouze po začátku 
hospodářského roku 2015/16 dne 1. října 
2015.
b) Pokud jde o odvětví cukru, použijí se 
články 106 až 108, 113b a část II hlava II 
kapitola III oddíl 3a, aniž je dotčen čl. 158 
písm. bb), pouze po skončení 
hospodářského roku 2019/20 dne 1. října 
2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2170
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po
skončení hospodářského roku pro cukr
2014/15 dne 1. října 2015.

Pokud jde však o odvětví obilovin:

a) použijí se články 7, 16 a 17a a příloha 
III pouze po začátku hospodářského roku 
pro cukr 2015/16 dne 1. října 2015;
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b) pokud jde o odvětví cukru, použijí se 
články 106 až 108, 113b a část II hlava II 
kapitola III oddíl 3a, aniž je dotčen čl. 158 
písm. bb), pouze po skončení 
hospodářského roku pro cukr 2019/20 dne 
1. října 2020.

Or. pl

Pozměňovací návrh 2171
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 1. října 2015.

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16, 17a a příloha III pouze po 
začátku hospodářského roku pro cukr 
2015/16 dne 1. října 2015.

Pokud jde o odvětví cukru, použijí se 
články 106 až 108, 113b a část II hlava II 
kapitola III oddíl 3a[C1], aniž je dotčen 
čl. 158 písm. bb), pouze po skončení 
hospodářského roku pro cukr 2019/20 dne 
1. října 2020.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyhnout se situaci, kdy se na jeden hospodářský rok 
vztahují dva právní rámce, a je důležité zajistit právní jistotu a stabilitu trhu. Podrobně 
popisuje, v jakém období by se měla uplatnit jaká horizontální ustanovení, a odkazuje proto 
pro období od roku 2015 a od roku 2020 na různé články.

Pozměňovací návrh 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 1. října 2015.

Pokud však jde o odvětví cukru, použije se 
článek 101 pouze po skončení 
hospodářského roku pro cukr 2019/20 dne 
1. října 2020.

Or. es

Odůvodnění

Zastáváme názor, že by se měl článek 101 uplatnit, jakmile skončí režim kvót na cukr, tedy 
na konci hospodářského roku 2019/20.

Pozměňovací návrh 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 1. října 2015.

Pokud však jde o odvětví cukru, použije se 
článek 101 nejméně do skončení 
hospodářského roku pro cukr 2019/20 dne 
1. října 2020.

Or. de

Pozměňovací návrh 2174
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 1. října 2015.

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2016/17 dne 1. října 2017.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2175
Britta Reimers

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 1. října 2015.

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2016/17 dne 1. října 2017.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2176
Marc Tarabella

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr
2014/15 dne 1. října 2015.

Články 7 a 16 se však použijí pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr
2014/2015 dne 1. října 2015.

Or. fr

Odůvodnění

Zohledňuje současná ustanovení týkající se cukru platná do 30. září 2015 a hlavní rysy 
jednotné společné organizace trhů pro cukr včetně referenčních cen a podpory soukromého 
skladování, které by mělo být prodlouženo do roku 2020.
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Pozměňovací návrh 2177
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Čl. 165 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud však jde o odvětví cukru, použijí se 
články 7, 16 a 101 a příloha III pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 1. října 2015.

Články 7 a 16 se však použijí pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2014/2015 dne 1. října 2015.

Or. pl

Pozměňovací návrh 2178
José Bové
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha I – Část V – skupina produktů (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ex 1204 99 15 – konopná semena určená 
k setí

Or. fr

Pozměňovací návrh 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nařízení
Příloha I – část IX – skupina produktů (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0714201
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Batáty (sladké brambory), čerstvé, celé 
a určené k lidské spotřebě.

Or. it

Pozměňovací návrh 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Návrh nařízení
Příloha I – část XII – skupina produktů (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Surový alkohol s obsahem alkoholu méně 
než 96 % objemu, který si zachovává 
organoleptické vlastnosti základních 
surovin použitých při jeho výrobě, se 
považuje za ethylalkohol ve smyslu 
bodu 1, pokud se příslušný surový alkohol 
po dalším zpracování používá nebo uvádí 
na trh jako ethylalkohol ve smyslu bodu 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 2181
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení
Příloha II – část I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ia. PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA PRO 
PŘEVODY KVÓT NA CUKR NEBO 
ISOGLUKÓZU V SOULADU 
S ČLÁNKEM 101k
I
Pro účely této přílohy se rozumí:
a) „fúzí podniků“ spojení dvou nebo více 
podniků v jeden podnik;
b) „zcizením podniku“ převod majetku 
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podniku s přidělenou kvótou na jiný 
podnik nebo jiné podniky nebo převzetí 
tohoto majetku jiným podnikem nebo 
jinými podniky;
c) „zcizením závodu“ převod vlastnických 
práv k technické jednotce vybavené 
veškerým zařízením nezbytným pro výrobu 
daného výrobku na jeden nebo více 
podniků, jehož výsledkem je částečné 
nebo úplné převzetí výroby podniku, který 
převod uskutečňuje;
d) „pronájmem závodu“ nájemní smlouva 
k technické jednotce vybavené veškerým 
zařízením nezbytným pro výrobu cukru za 
účelem jejího provozu, uzavřená na dobu 
nejméně tří po sobě následujících 
hospodářských let, přičemž se strany 
zavazují, že neukončí platnost této 
smlouvy před koncem třetího 
hospodářského roku, s podnikem, jenž je 
zřízen ve stejném členském státě jako 
dotyčný závod, může-li být od okamžiku 
nabytí účinnosti nájemní smlouvy podnik, 
který si závod pronajal, považován v rámci 
celé své výroby za jediný podnik vyrábějící 
cukr.
II
1. V případě fúze nebo zcizení podniků 
vyrábějících cukr nebo zcizení závodů 
vyrábějících cukr se kvóta upraví takto:
a) v případě fúze podniků vyrábějících 
cukr přidělí členské státy podniku
vytvořenému touto fúzí kvótu, která se 
rovná součtu kvót přidělených před fúzí 
dotyčným podnikům vyrábějícím cukr;
b) v případě zcizení podniku vyrábějícího 
cukr přidělí členský stát pro výrobu cukru 
kvótu zcizeného podniku nabyvateli nebo, 
je-li nabyvatelů více, poměrný díl podle 
výroby cukru převzaté jednotlivými 
nabyvateli;
c) v případě zcizení závodu vyrábějícího 
cukr sníží členský stát kvótu podniku 
převádějícího vlastnictví k tomuto závodu 
a o sníženou část zvýší kvótu podniku 
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nebo podniků nabývajících příslušný 
závod, a to v poměru odpovídajícímu 
převzaté výrobě.
2. V případě, že za okolností jiných, než 
jsou okolnosti uvedené v bodě 1a, dojde 
k uzavření a) podniku vyrábějícího cukr, 
může členský stát část kvót, kterých se 
uzavření týká, přidělit jednomu nebo více 
podnikům vyrábějícím cukr.
3. V případě pronájmu závodu, který patří 
podniku vyrábějícímu cukr, může členský 
stát snížit kvótu podniku, jenž nabízí 
závod k pronájmu, a přidělit podíl, o který 
byla kvóta snížena, podniku, který si 
závod pronajímá za účelem výroby cukru.
Skončí-li nájem během tří hospodářských 
let uvedených v oddíle I písm. d), zruší 
členský stát úpravu kvóty podle prvního 
pododstavce tohoto bodu se zpětnou 
působností ke dni, kdy pronájem nabyl 
účinnosti. Skončí-li však nájem z důvodu 
vyšší moci, není členský stát povinen 
úpravu zrušit.
4. Nemůže-li již podnik vyrábějící cukr 
zajistit dodržování svých závazků 
vyplývajících z právních předpisů Unie 
vůči dotčeným pěstitelům cukrové řepy 
nebo cukrové třtiny a je-li tato situace 
zjištěna příslušnými orgány dotčeného 
členského státu, může tento členský stát 
přidělit na jeden nebo více hospodářských 
let část příslušných kvót jednomu nebo 
více podnikům vyrábějícím cukr v poměru 
k převzaté výrobě.
III
V případě fúze nebo zcizení podniků 
vyrábějících isoglukózu nebo zcizení 
závodu vyrábějícího isoglukózu může 
členský stát přidělit příslušné kvóty pro 
výrobu isoglukózy jinému podniku nebo 
jiným podnikům bez ohledu na to, zda jim 
byla přidělena výrobní kvóta.
IV
Opatření podle oddílů II a III mohou 
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nabýt účinnosti pouze tehdy, jsou-li 
splněny tyto podmínky:
a) zohlední se zájmy všech dotčených 
osob;
b) příslušný členský stát usoudí, že tato 
opatření pravděpodobně povedou ke 
zlepšení struktury odvětví pěstování 
cukrové řepy a cukrové třtiny a odvětví 
výroby cukru;
c) tato opatření se vztahují na podniky 
usazené na stejném území, pro které je 
stanovena kvóta v příloze IIIb.
V
Dojde-li k fúzi nebo zcizení mezi 1. říjnem 
a 30. dubnem následujícího roku, 
nabývají opatření uvedená v oddílech II 
a III účinnosti pro běžný hospodářský 
rok.
Dojde-li k fúzi nebo zcizení mezi 
1. květnem a 30. zářím stejného roku, 
nabývají opatření uvedená v oddílech II 
a III účinnosti pro následující 
hospodářský rok.
VI
Použijí-li se oddíly II a III, sdělí členské 
státy Komisi upravené kvóty do patnácti 
dnů po uplynutí období uvedených 
v oddíle V.

Or. pl

Pozměňovací návrh 2182
Mariya Gabriel

Návrh nařízení
Příloha II – část I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část Ia: Definice týkající se odvětví cukru
„rafinerií zabývající se výhradně rafinací“ 
se rozumí výrobní jednotka:
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a) jejíž výhradní činností je rafinace 
dovezeného surového třtinového cukru a
b) která kromě rafinace dovezeného 
surového třtinového cukru neprovozuje 
žádnou další činnost, pokud jde o cukr.
Výrobní jednotka, jež v hospodářském 
roce 2004/05 rafinovala nejméně 
15 000 tun dovezeného surového 
třtinového cukru určeného k rafinaci, se 
rovněž považuje za rafinérii zabývající se 
výhradně rafinací.

Or. en

Pozměňovací návrh 2183
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „dospělým skotem“ se rozumí skot ve 
věku osmi měsíců nebo více.

2. „dospělým skotem“ se rozumí skot ve 
věku dvanácti měsíců nebo více.

Or. en

Pozměňovací návrh 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „dospělým skotem“ se rozumí skot ve 
věku osmi měsíců nebo více.

2. „dospělým skotem“ se rozumí skot ve 
věku dvanácti měsíců nebo více.

Or. pl
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Odůvodnění

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące 
z bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem 
z bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, 
tj. mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Pozměňovací návrh 2185
Juozas Imbrasas

Návrh nařízení
Příloha II – část IV – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „dospělým skotem“ se rozumí skot ve 
věku osmi měsíců nebo více.

2. „dospělým skotem“ se rozumí skot ve 
věku dvanácti měsíců nebo více.

Or. lt

Pozměňovací návrh 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 1 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Medem“ se rozumí přírodní sladká 
látka produkovaná včelami medonosnými 
(Apis mellifera) z nektaru rostlin nebo 
výměšků živých částí rostlin nebo 
z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách, 
které se nacházejí na živých částech rostlin, 
a které včely sbírají, přetvářejí mísením se 
svými vlastními specifickými látkami 
a ukládají, nechávají dehydratovat, 
uskladňují a nechávají uležet a zrát 
v medových plástech.

1. „Medem“ se rozumí přírodní sladká 
látka produkovaná včelami medonosnými 
(Apis mellifera) z nektaru rostlin nebo 
výměšků živých částí rostlin nebo 
z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách, 
které se nacházejí na živých částech rostlin, 
a které včely sbírají, přetvářejí mísením se 
svými vlastními specifickými látkami 
a ukládají, nechávají dehydratovat, 
uskladňují a nechávají uležet a zrát 
v medových plástech. Med se skládá 
především z různých cukrů, převážně 
fruktózy a glukózy a z jiných látek, jako 
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jsou organické kyseliny, enzymy a pevné 
částice zachycené při sběru medu včetně 
pylu, přičemž žádné z těchto látek a částic 
nelze považovat za složku medu.

Or. es

Pozměňovací návrh 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 1 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Medem“ se rozumí přírodní sladká 
látka produkovaná včelami medonosnými 
(Apis mellifera) z nektaru rostlin nebo 
výměšků živých částí rostlin nebo 
z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách, 
které se nacházejí na živých částech rostlin, 
a které včely sbírají, přetvářejí mísením se 
svými vlastními specifickými látkami 
a ukládají, nechávají dehydratovat, 
uskladňují a nechávají uležet a zrát 
v medových plástech.

1. „Medem“ se rozumí přírodní sladká 
látka produkovaná včelami medonosnými 
(Apis mellifera) z nektaru rostlin nebo 
výměšků živých částí rostlin nebo 
z výměšků hmyzu sajícího na rostlinách, 
které se nacházejí na živých částech rostlin, 
a které včely sbírají, přetvářejí mísením se 
svými vlastními specifickými látkami 
a ukládají, nechávají dehydratovat, 
uskladňují a nechávají uležet a zrát 
v medových plástech. Med se skládá 
především z různých cukrů, převážně 
fruktózy a glukózy a z jiných látek, jako 
jsou organické kyseliny, enzymy a pevné 
částice zachycené při sběru medu včetně 
pylu, přičemž žádné z těchto látek a částic 
nelze považovat za složku medu.

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh k definici medu vylepšuje popis produktu. Je třeba přesně uvést 
základní látky, ze kterých se med skládá.

Pozměňovací návrh 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Včelařskými produkty“ se rozumějí 
med, včelí vosk, mateří kašička, propolis 
a pyl.

2. „Včelařskými produkty“ se rozumějí 
med, včelí vosk, mateří kašička, propolis 
a pyl.

„Včelím voskem“ se rozumí přírodní 
tukovitá látka získaná z výměšků 
voskových žláz dělnic včely medonosné 
(Apis mellifera) a využívaná při tvorbě 
medových pláství. 
„Mateří kašičkou“ se rozumí přírodní 
látka vylučovaná z hltanových 
a kusadlových žláz dělnic krmiček včely 
medonosné (Apis mellifera), která je 
určená k výživě larev a královny a k níž 
nelze přidat žádnou další látku.
„Propolisem“ se rozumí látka, kterou 
dělnice včely medonosné (Apis mellifera) 
sbírají z určitých rostlin a následně 
přetvářejí přidáním svých vlastních 
výměšků (především vosku a slinných 
výměšků) v pojící látku.
„Pylem“ se rozumí pevná látka víceméně 
kulovitého tvaru, která vzniká slepováním 
samčích pohlavních buněk květin pomocí 
nektaru a slinných výměšků a mechanické 
činnosti třetího páru noh dělnic včely 
medonosné (Apis mellifera) a kterou včely 
sbírají, přetvářejí v pylové kuličky 
a následně ukládají v úlu a k níž nelze 
přidat žádnou další látku.
„Plástovým pylem neboli tzv. pergou“ se 
rozumí pylové kuličky rozptýlené včelami 
v buňkách pláství, kde prošly určitou 
přirozenou proměnou za přítomnosti 
enzymů a mikroorganismů; tento pyl 
může být pokryt medem.

Or. es
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Odůvodnění

Definice včelařských produktů je důležitá.

Pozměňovací návrh 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Včelařskými produkty“ se rozumějí 
med, včelí vosk, mateří kašička, propolis 
a pyl.

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) definice včelařských produktů by měly 
být vymezeny na úrovni EU:
– Mateří kašička:
Přírodní látka vylučovaná z hltanových 
a kusadlových žláz dělnic krmiček včely 
medonosné (Apis mellifera). Využívá se 
především ke krmení larev a královen; 
jedná se o čerstvý, přírodní 
a nezpracovaný produkt. Může se filtrovat 
(bez ultrafiltrace), ovšem nesmí se 
přidávat jiné látky.
– Pylové rousky:
Zrnka pylu sesbíraná a shromážděná 
včelami dělnicemi druhu Apis mellifera, 
která se za pomoci medu anebo nektaru 
a včelího výměšku městnají na jejich 
zadních končetinách. Zdroj bílkovin pro 



PE494.489v01-00 56/88 AM\909523CS.doc

CS

kolonii; produkt je přírodní, bez 
přídavných látek a sbírá se z česna.
– Plástový pyl (tzv. perga):
Kuličky pylu vměstnané včelami do buněk 
pláství, kde procházejí přirozenou 
proměnou za přítomnosti enzymů 
a komenzální mikroflóry. Včely dělnice 
krmičky jej využívají ke krmení larev. 
Nesmí obsahovat žádné přídavné látky 
kromě vosku z buněk pláství.
– Včelí vosk:
Látka sestávající výhradně z výměšku 
voskových žláz včel dělnic druhu Apis 
mellifera a využívaná k tvorbě pláství. 
– Propolis:
Pryskyřice výhradně přírodního 
a rostlinného původu, kterou z určitých 
rostlinných zdrojů sbírají včely dělnice 
druhu Apis mellifera a k níž přidávají 
vlastní výměšek (především vosk a slinný 
výměšek) a poté ji využívají k ochraně úlu.
– Včelí jed:
Výměšek z jedové žlázy včel, který včely 
používají na obranu proti útočníkům na 
úl.

Or. en

Pozměňovací návrh 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Definice včelařských produktů
– Mateří kašička:
Přírodní látka vylučovaná z hltanových 
a kusadlových žláz dělnic krmiček včely 
medonosné (Apis mellifera). Využívá se 
především ke krmení larev a královen; 
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jedná se o čerstvý, přírodní 
a nezpracovaný produkt. Může se filtrovat 
(bez ultrafiltrace), jiné látky se však 
přidávat nesmí.
– Pylové rousky:
Zrnka pylu sesbíraná a shromážděná 
včelami dělnicemi druhu Apis mellifera, 
která se za pomoci medu anebo nektaru 
a včelího výměšku městnají na jejich 
zadních končetinách. Zdroj bílkovin pro 
kolonii; produkt je přírodní, bez 
přídavných látek a sbírá se z česna.
– Plástový pyl (tzv. perga):
Kuličky pylu vměstnané včelami do buněk 
pláství, kde procházejí přirozenou 
proměnou za přítomnosti enzymů 
a komenzální mikroflóry. Včely dělnice 
krmičky jej využívají ke krmení larev. 
Nesmí obsahovat žádné přídavné látky 
kromě vosku z buněk pláství.
– Včelí vosk:
Látka sestávající výhradně z výměšku 
voskových žláz včel dělnic druhu Apis 
mellifera a využívaná k tvorbě pláství. 
– Propolis:
Pryskyřice výhradně přírodního 
a rostlinného původu, kterou z určitých 
rostlinných zdrojů sbírají včely dělnice 
druhu Apis mellifera a k níž přidávají 
vlastní výměšek (především vosk a slinný
výměšek) a poté ji využívají k ochraně úlu.
– Včelí jed:
Výměšek z jedové žlázy včel, který včely 
používají na obranu proti útočníkům na 
úl.

Or. en

Pozměňovací návrh 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel
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Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Definice včelařských produktů
– Mateří kašička:
Přírodní látka vylučovaná z hltanových 
a kusadlových žláz dělnic krmiček včely 
medonosné (Apis mellifera). Využívá se 
především ke krmení larev a královen; 
jedná se o čerstvý, přírodní 
a nezpracovaný produkt. Může se filtrovat 
(bez ultrafiltrace), jiné látky se však 
přidávat nesmí.
– Pylové rousky:
Zrnka pylu sesbíraná a shromážděná 
včelami dělnicemi druhu Apis mellifera, 
která se za pomoci medu anebo nektaru 
a včelího výměšku městnají na jejich 
zadních končetinách. Zdroj bílkovin pro 
kolonii; produkt je přírodní, bez 
přídavných látek a sbírá se z česna.
– Plástový pyl (tzv. perga):
Kuličky pylu vměstnané včelami do buněk 
pláství, kde procházejí přirozenou 
proměnou za přítomnosti enzymů 
a komenzální mikroflóry. Včely dělnice 
krmičky jej využívají ke krmení larev. 
Nesmí obsahovat žádné přídavné látky 
kromě vosku z buněk pláství.
– Včelí vosk:
Látka sestávající výhradně z výměšku 
voskových žláz včel dělnic druhu Apis 
mellifera a využívaná k výstavbě pláství. 
– Propolis:
Pryskyřice výhradně přírodního 
a rostlinného původu, kterou z určitých 
rostlinných zdrojů sbírají včely dělnice 
druhu Apis mellifera a k níž přidávají 
vlastní výměšek (především vosk a slinný 
výměšek) a poté ji využívají k ochraně úlu.
– Včelí jed:
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Výměšek z jedové žlázy včel, který včely 
používají na obranu proti útočníkům na 
úl.

Or. en

Pozměňovací návrh 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „Včelím voskem“ se rozumí přírodní 
tukovitá látka získaná z výměšků 
voskových žláz dělnic včely medonosné 
(Apis mellifera) a využívaná při tvorbě 
medových pláství. 

Or. es

Pozměňovací návrh 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „Mateří kašičkou“ se rozumí přírodní 
látka vylučovaná z hltanových 
a kusadlových žláz dělnic krmiček včely 
medonosné (Apis mellifera), která je 
určená k výživě larev a královny a k níž 
nelze přidat žádnou další látku.

Or. es

Pozměňovací návrh 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) „Propolisem“ se rozumí látka, kterou 
dělnice včely medonosné (Apis mellifera) 
sbírají z určitých rostlin a následně 
přetvářejí v pojící látku přidáním svých 
vlastních výměšků (především vosku 
a slinných výměšků).

Or. es

Pozměňovací návrh 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d) „Pylem“ se rozumí pevná látka 
víceméně kulovitého tvaru, vznikající 
slepováním samčích pohlavních buněk 
květin prostřednictvím nektaru a slinných 
výměšků za pomoci mechanické činnosti 
třetího páru noh dělnic včely medonosné 
(Apis mellifera), kterou včely sbírají 
a přetvářejí v pylové kuličky a následně 
ukládají v úlu, a k níž nelze přidat žádnou 
další látku.

Or. es

Pozměňovací návrh 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Příloha II – část VIII – bod 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e) „Plástovým pylem neboli tzv. pergou“ 
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se rozumí pylové kuličky rozptýlené 
včelami v buňkách pláství, kde prošly 
určitou přirozenou proměnou za 
přítomnosti enzymů a mikroorganismů; 
tento pyl může být pokryt medem.

Or. es

Pozměňovací návrh 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nařízení
Příloha III a (nová)

Příloha III a

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE UNIE PRO JATEČNĚ UPRAVENÁ TĚLA PODLE 
ČLÁNKU 20A

A: Klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu

I. Definice

Použijí se tyto definice:

1. „jatečně upravené tělo“: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vykolení a stažení 
z kůže;

2. „půlka jatečně upraveného těla“: produkt získaný symetrickým rozdělením jatečně 
upraveného těla podle bodu 1 středem obratlů krčních, hrudních, bederních 
(lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých 
kostí.

II. Kategorie

Jatečně upravená těla se dělí do těchto kategorií:

A: jatečně upravená těla mladých býků do dvou let věku;
B: jatečně upravená těla ostatních býků;
C: jatečně upravená těla volů;
D: jatečně upravená těla krav;
E: jatečně upravená těla jalovic.

III. Klasifikace

Jatečně upravená těla jsou klasifikována na základě posouzení:
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1. zmasilosti, vymezené takto:

vyvinutost profilů jatečně upravených těl, zejména jejich hlavních částí (zadní kýta, hřbet, 
plec)

Třída 
zmasilosti

Popis

S 
Nejvyšší

všechny profily extrémně konvexní; výjimečně vyvinutá svalovina 
s dvojím osvalením

E 
Výborná

všechny profily konvexní až super konvexní; výjimečně vyvinutá 
svalovina

U 
Velmi dobrá

profily celkově vypouklé; velmi dobře vyvinutá svalovina

R 
Dobrá

profily celkově rovné; dobře vyvinutá svalovina

O 
Dostatečná

profily rovné až konkávní; průměrně vyvinutá svalovina

P 
Špatná

všechny profily konkávní až velmi konkávní; slabě vyvinutá svalovina

2. protučnělosti, vymezené takto:

množství tuku na povrchu jatečně upraveného těla a v hrudní dutině

Třída 
protučnělosti

Popis

1 
Velmi slabá

slabá nebo žádná vrstva tuku

2 
Slabá

mírná vrstva tuku, svalovina téměř všude zřetelná

3 
Střední

svalovina je téměř všude pokrytá tukem s výjimkou kýty a plece, slabé 
vrstvy tuku v hrudní dutině

4
Silná

svalovina pokrytá tukem, kýta a plec jsou přesto částečně zřetelné, 
silné vrstvy tuku v hrudní dutině

5 
Velmi silná

celý povrch jatečně upraveného těla je pokryt tukem; velmi silné 
vrstvy v hrudní dutině

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

B: Klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla prasat

I. Definice

„Jatečně upraveným tělem“ se rozumí tělo poraženého, vykrveného a vykoleného prasete, 
celé nebo rozdělené středem.



AM\909523CS.doc 63/88 PE494.489v01-00

CS

II. Klasifikace

Jatečně upravená těla jsou klasifikována podle odhadovaného podílu libového masa takto:

Třída Libové maso v procentech hmotnosti jatečně upraveného těla
S 60 nebo více (*)
E 55 a více
U 50 a více, ale méně než 55
R 45 a více, ale méně než 55
O 40 a více, ale méně než 45
P méně než 40
(*) [Členské státy mohou zavést pro prasata poražená na svém území zvláštní třídu 
označenou písmenem S pro 60 % nebo více libového masa.]

C: Klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla ovcí

I. Definice

Pro výrazy „jatečně upravená těla“ a „půlky jatečně upravených těl“ se použijí definice 
uvedené v části A bodě I.

II. Kategorie

Jatečně upravená těla se dělí do těchto kategorií:

A: jatečně upravená těla jehňat mladších dvanácti měsíců,
B: jatečně upravená těla ostatních ovcí.

III. Klasifikace

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

2. Odchylně od odstavce 1 může Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých 
bez použití postupu podle čl. 162 odst. 2 nebo 3 členské státy oprávnit, aby v případě jehňat 
s hmotností jatečně upraveného těla nižší než 13 kilogramů použily pro účely klasifikace 
tato kritéria:

a) hmotnost jatečně upraveného těla;
b) barvu masa;
c) protučnělost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Návrh nařízení
Příloha III a (nová)

PŘÍLOHA IIIA

VNITROSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ KVÓTY PRO VÝROBU CUKRU, ISOGLUKÓZY 
A INULINOVÉHO SIRUPU PODLE ČLÁNKU 101h

(v tunách)

Členské státy nebo regiony
(1)

Cukr
(2)

Isoglukóza
(3)

Inulinový 
sirup
(4) 

Belgie 676 235,0 114 580,2 0
Bulharsko 0 89 198,0
Česká republika 372 459,3
Dánsko 372 383,0
Německo 2 898 255,7 56 638,2
Irsko 0
Řecko 158 702,0 0
Španělsko 498 480,2 53 810,2
Francie (metropolitní území) 3 004 811,15 0
Francouzské zámořské 
departementy

432 220,05

Itálie 508 379,0 32 492,5
Lotyšsko 0
Litva 90 252,0
Maďarsko 105 420,0 220 265,8
Nizozemsko 804 888,0 0 0
Rakousko 351 027,4
Polsko 1 405 608,1 42 861,4
Portugalsko (kontinentální) 100 000,0 12 500,0
Autonomní oblast Azory 9 953,0
Rumunsko 104 688,8 0
Slovinsko 0
Slovensko 112 319,5 68 094,5
Finsko 80 999,0 0
Švédsko 293 186,0
Spojené království 1 056 474,0 0

CELKEM 13 336 741,2 690 440,8 0

Or. pt
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Pozměňovací návrh 2200
Béla Glattfelder

Návrh nařízení
Příloha III a (nová)

PŘÍLOHA III a

VNITROSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ KVÓTY PRO VÝROBU CUKRU, ISOGLUKÓZY 
A INULINOVÉHO SIRUPU PODLE ČLÁNKU 101h

(v tunách)

Členské státy nebo 
regiony

2014/15 2015/16

Cukr Isoglukóza Inulinový 
sirup

Cukr Isoglukóza Inulinový 
sirup

Belgie 676 235,0 114 580,2 0 676 235,0 120 309,2 0
Bulharsko 0 89 198,0 0 93 657,9
Česká republika 372 459,3 372 459,3
Dánsko 372 383,0 372 383,0
Německo 2 898 255,7 56 638,2 2 898 255,7 59 470,1
Irsko 0 0
Řecko 158 702,0 0 158 702,0 0
Španělsko 498 480,2 53 810,2 498 480,2 56 500,7
Francie (metropolitní 
území)

3 004 811,15 0 3 004 811,15 0

Francouzské zámořské 
departementy

432 220,05 432 220,05

Itálie 508 379,0 32 492,5 508 379,0 34 117,1
Lotyšsko 0 0
Litva 90 252,0 90 252,0
Maďarsko 105 420,0 220 265,8 105 420,0 231 279,1
Nizozemsko 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Rakousko 351027,4 351027,4
Polsko 1405 608,1 42 861,4 1 405 608,1 45 004,5
Portugalsko 
(kontinentální)

0 12 500,0 0 13 125

Autonomní oblast 
Azory

9 953,0 9953,0

Rumunsko 104 688,8 0 104 688,8 0
Slovinsko 0 0
Slovensko 112 319,5 68 094,5 112 319,5 71 499,2
Finsko 80 999,0 0 80 999,0
Švédsko 293 186,0 293 186,0
Spojené království 1 056 474,0 0 1 056 474,0
Celkem 13 336 741,2 690 440,8 0 13 336 741,2 724 962,8 0

Členské státy nebo 
regiony

2016/17 2017/18

Cukr Isoglukóza Inulinový 
sirup

Cukr Isoglukóza Inulinový 
sirup

Belgie 676 235,0 126 324,7 0 676 235,0 132 640,9 0
Bulharsko 0 98 340,8 0 103 257,8
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Česká republika 372 459,3 372 459,3
Dánsko 372 383,0 372 383,0
Německo 2 898 255,7 62 443,6 2 898 255,7 65 565,8
Irsko 0 0
Řecko 158 702,0 0 15 8702,0 0
Španělsko 498 480,2 59 325,7 498 480,2 62 292,0
Francie (metropolitní 
území)

3 004 811,15 0 3 004 811,15 0

Francouzské zámořské 
departementy

432 220,05 432 220,05

Itálie 508 379,0 35 823,0 508 379,0 37 614,1
Lotyšsko 0 0
Litva 90 252,0 90 252,0
Maďarsko 105 420,0 242 843,0 105 420,0 254 985,2
Nizozemsko 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Rakousko 351 027,4 351 027,4
Polsko 1 405 608,1 47 254,7 1 405 608,1 49 617,4
Portugalsko 
(kontinentální)

0 13 781,25 0 14 470,3

Autonomní oblast Azory 9 953,0 9 953,0
Rumunsko 104 688,8 0 104 688,8 0
Slovinsko 0 0
Slovensko 112 319,5 75 074,2 112 319,5 78 827,9
Finsko 80 999,0 80 999,0
Švédsko 293 186,0 293 186,0
Spojené království 1 056 474,0 1 056 474,0
Celkem 13 336 741,2 761 211,0 0 13 336 741,2 799 271,5 0

Členské státy nebo 
regiony

2018/19 2019/2020

Cukr Isoglukóza Inulinový 
sirup

Cukr Isoglukóza Inulinový 
sirup

Belgie 676 235,0 139 272,9 0 676 235,0 146 236,6 0
Bulharsko 0 108 420,7 0 113 841,8
Česká republika 372 459,3 372 459,3
Dánsko 372 383,0 372 383,0
Německo 2 898 255,7 68 844,1 2 898 255,7 72 286,3
Irsko 0 0
Řecko 158 702,0 0 158 702,0 0
Španělsko 498 480,2 65 406,6 498 480,2 68 677,0
Francie (metropolitní
území)

3 004 811,15 0 3 004 811,15 0

Francouzské zámořské 
departementy

432 220,05 432 220,05

Itálie 508 379,0 39 494,8 508 379,0 41 469,6
Lotyšsko 0 0
Litva 90 252,0 90 252,0
Maďarsko 105 420,0 267 734,5 105 420,0 281 121,2
Nizozemsko 804 888,0 0 0 804 888,0 0 0
Rakousko 351 027,4 351 027,4
Polsko 1 405 608,1 52 098,3 1 405 608,1 54 703,2
Portugalsko 
(kontinentální)

0 15 193,8 0 15 953,5

Autonomní oblast Azory 9 953,0 9 953,0
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Rumunsko 104 688,8 0 104 688,8 0
Slovinsko 0 0
Slovensko 112 319,5 82 769,3 112 319,5 86 907,8
Finsko 80 999,0 80 999,0
Švédsko 293 186,0 293 186,0
Spojené království 1 056 474,0 1 056 474,0
Celkem 13 336 741,2 839 235,1 0 13 336 741,2 881 196,9 0

Or. en

Odůvodnění

Bez kvót pro výrobu se použití isoglukózy v potravinářském průmyslu odhaduje přibližně 
na 50 % z celkového množství použitých sladidel. V případě zrušení režimu kvót 
od hospodářského roku 2019/20 je rozumné pro trh stanovit období postupného rušení. 
Aby nedošlo k vážnému narušení trhu nebo nedostatkům v dodávkách a s cílem pomoci 
plynulému přizpůsobení trhů (hladký přechod), měly by být kvóty na isoglukózu zvýšeny o 5 % 
ročně pro období od roku 2014/15 do roku 2019/20.

Pozměňovací návrh 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nařízení
Příloha IV a (nová)

Příloha IVa

Vnitrostátní kvóty podle článku 20r

Vnitrostátní kvóty: množství (v tunách) pro dvanáctiměsíční období na členský stát:

Členský 
stát 

2014/2015 až 
2019/2020

BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CZ 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
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CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Odůvodnění

Důvodem začlenění této přílohy je návaznost na pozměňovací návrhy, kterými by kvóty 
na mléko byly zachovány. Vnitrostátní kvóta pro Španělsko je přizpůsobena, aby pokryla 
poptávku domácí spotřeby.

Pozměňovací návrh 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha IV a (nová)

Příloha IVa

Vnitrostátní kvóty pro mléko
(v tunách)

Členský stát 2014/2015 až 2019/2020
BE 3 602 114,910
BG 1 049 517,616
CZ 2 935 144,857
DK 4 847 909,473
DE 30 318 928,750
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EE 692 926,094
IE 5 784 422,236
EL 879 614,757
ES 9 049 426,514
FR 26 371 231,277
IT 11 288 542,866
CY 155 658,792
LV 781 132,698
LI 1 827 638,981
LU 292 754,310
HU 2 133 404,521
MT 52 205,729
NL 12 050 492,655
AT 2 992 728,488
PL 10 055 797,056
PT 2 088 904,546
RO 3 277 196,478
SI 618 173,380
SV 1 115 756,221
FI 2 619 044,220
SE 3 594 029,658
UK 15 896 704,566

Or. es

Odůvodnění

Navrhujeme, aby se kvóty na mléko zachovaly do hospodářského roku 2019/20. Z tohoto 
důvodu je nezbytné začlenit tuto přílohu s vnitrostátními kvótami.

Pozměňovací návrh 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Příloha IV a (nová)

PŘÍLOHA IVA

Vnitrostátní kvóty: množství (v tunách) pro dvanáctiměsíční období na členský stát

Členský stát
Belgie 3 602 114,910
Bulharsko 1 049 517,616
Česká republika 2 935 144,857
Dánsko 4 847 909,473
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Německo 30 318 928,750
Estonsko 692 926,049
Irsko 5 784 422,236
Řecko 879 614,757
Španělsko 6 557 555,445
Francie 26 371 231,277
Itálie 11 288 542,866
Kypr 155 658,792
Lotyšsko 781 132,698
Litva 1 827 638,981
Lucembursko 292 754,310
Maďarsko 2 133 404,521
Malta 52 205,729
Nizozemsko 12 050 492,655
Rakousko 2 992 728,488
Polsko 10 055 797,056
Portugalsko 2 088 904,546
Rumunsko 3 277 196,478
Slovinsko 618 173,380
Slovensko 1 115 756,221
Finsko 2 619 044,220
Švédsko 3 594 029,658
Spojené království 15 896 704,566

Or. pt

Pozměňovací návrh 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Návrh nařízení
Příloha VI – Část I – bod I – odst. 2 – písm. B –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B) kategorie Z: skot ve věku osmi měsíců 
a starší, avšak mladší dvanácti měsíců

B) kategorie Z: skot ve věku od osmi do 
nejvýše dvanácti měsíců
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Or. it

Pozměňovací návrh 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Příloha VI – část II – bod 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) po případném použití postupů 
uvedených v příloze VII části I oddílu B 
vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 
8,5 % objemových, jestliže bylo získáno 
výhradně z hroznů sklizených ve 
vinařských zónách A a B podle dodatku 
této přílohy, a nejméně 9 % objemových 
v ostatních vinařských zónách;

a) po případném použití postupů 
uvedených v příloze VII části I oddílu B 
vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 
4,5 % objemových:

Or. en

Odůvodnění

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only 
a small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no 
longer justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would 
provide opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to 
compete globally in this developing market.

Pozměňovací návrh 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Příloha VI – část II – bod 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odchylně od jinak použitelného 
minimálního skutečného obsahu 
alkoholu, má-li chráněné označení 
původu nebo chráněné zeměpisné 
označení, vykazuje po případném použití 

vypouští se
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postupů uvedených v příloze VII části 
I oddílu B skutečný obsah alkoholu 
nejméně 4,5 % objemových;

Or. en

Pozměňovací návrh 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Příloha VI – část II – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmene b) se „Tokaji 
eszencia“ a „Tokajská esencia“ považují za 
víno.

Odchylně od písmene a) se „Tokaji 
eszencia“ a „Tokajská esencia“ považují za 
víno.

Or. en

Pozměňovací návrh 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nařízení
Příloha VI – část II – bod 1 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Víno se sníženým obsahem alkoholu“ je 
víno odpovídající definici 
podle odstavce 1, v němž byl za použití 
technologií povolených podle čl. 60 odst. 4 
snížen objem alkoholu a které obsahuje 
nejméně 0,5 % alkoholu.
„Nealkoholické víno“ je víno odpovídající 
definici podle odstavce 1, v němž byl za 
použití technologií povolených podle čl. 
60 odst. 4 snížen objem alkoholu na méně 
než 0,5 %.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem napomoci rozvoji trhu vín se sníženým obsahem alkoholu a nealkoholických vín by 
měly být zavedeny nové kategorie pro víno, které je produkováno za použití technologií 
k dosažení nízkého obsahu alkoholu: víno se sníženým obsahem alkoholu a nealkoholické 
víno. Stanovení těchto kategorií by umožnilo, aby byla vína využívající tyto technologie 
uváděna na trh jako nealkoholická vína nebo vína se sníženým obsahem alkoholu, přispělo by 
k lepší srozumitelnosti a volbě na straně spotřebitele a podpořilo by inovace a růst v této 
klíčové oblasti.

Pozměňovací návrh 2209
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Příloha VI – část II – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. „Crémant“ je bílé nebo růžové 
jakostní šumivé víno s chráněným 
označením původu nebo se zeměpisným 
označením třetí země, které je 
produkováno za následujících podmínek:
a) hrozny se sklízejí ručně;
b) víno se vyrábí z moštu získaného 
lisováním celých hroznů nebo hroznů bez 
stopek. Z každých 150 litrů hroznů se 
získává maximálně 100 litrů moštu;
c) maximální obsah oxidu siřičitého je 
150 mg/l;
d) obsah cukru je nižší než 50 g/l;
e) víno získalo oxid uhličitý vlivem 
druhotného alkoholového kvašení v lahvi;
f) víno zůstalo nepřetržitě v kontaktu 
s kaly po dobu alespoň devíti měsíců 
v tomtéž podniku od okamžiku, kdy byla 
vytvořena kupáž;
g) víno bylo odděleno od kalů jejich 
odstřelením (degoržáží).
Termín „Crémant“ se uvádí na etiketách 
jakostních šumivých vín spolu se jménem 
zeměpisné jednotky spadající do vymezené 
oblasti s chráněným označením původu či 
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zeměpisným označením dané třetí země.
Odst. 1 písm. a) ani odstavec 2 se 
nepoužijí v případě producentů 
s ochrannými známkami obsahujícími 
slovo „crémant“, které byly registrovány 
před 1. březnem 1986.

Or. fr

Odůvodnění

Definice představují podstatné informace, které musejí být stanoveny v základnímu aktu.

Pozměňovací návrh 2210
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Příloha VI – část III – odst. 2 – bod a – písm. xiv a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xiva) tvaroh;

Or. en

Pozměňovací návrh 2211
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Příloha VI – Část III – odst. 2 – bod a – písm. xiv b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xivb) kysaná smetana;

Or. en

Pozměňovací návrh 2212
Sandra Kalniete
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Návrh nařízení
Příloha VI – část III – odst. 2 – bod a – písm. xiv c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xivc) rjaženka (specifický název 
lotyšského produktu);

Or. en

Pozměňovací návrh 2213
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Příloha VI – část III – odst. 2 – bod a – písm. xiv d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xivd) rūgušpiens (specifický název 
lotyšského produktu).

Or. en

Pozměňovací návrh 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha VI – část V – oddíl II – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Drůbeží maso se uvádí na trh ve stavu:
– čerstvém,
– zmrazeném,
– hluboce zmrazeném.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba uvádět také podmínky, za nichž je drůbeží maso uváděno na trh, jak je tomu nyní 
v případě přílohy XIV k nařízení (ES) č. 1234/2007. Tento požadavek je jedním z hlavních 
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prvků, jež spotřebitelé vyžadují.

Pozměňovací návrh 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nařízení
Příloha VI a (nová) – část V a (nová)
Znění navržené Parlamentem

Příloha VI - část Va (nová)

Část Va. Vejce slepic kura domácího

I. Působnost

1) Tato část přílohy se vztahuje na uvádění vajec vyprodukovaných ve Společenství 
nebo dovezených ze třetích zemí na trh ve Společenství nebo určených na vývoz mimo 
Společenství.

2) Členské státy mohou stanovit výjimku z požadavků stanovených v této části přílohy, 
s výjimkou oddílu III bodu 3, pro vejce, která producent přímo dodává konečnému 
spotřebiteli:

a) ve svém produkčním místě nebo

b) na místním veřejném trhu nebo při podomním prodeji v regionu produkce daného 
členského státu.

Je-li taková výjimka udělena, může každý producent rozhodnout o tom, zda ji využije 
či nevyužije. Pokud se výjimka využije, nesmějí se použít třídy jakosti ani hmotnostní 
skupiny.

Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním právem vymezit pojmy „místní veřejný trh“, 
„podomní prodej“ a „region produkce“.

II. Třídění podle jakosti a hmotnosti

1) Vejce jsou tříděna podle jakosti takto:

– třída A neboli „čerstvá“,
– třída B.

2) Vejce třídy A jsou tříděna i podle hmotnosti. Třídění podle hmotnosti se však nevyžaduje 
u vajec dodávaných do potravinářského a jiného průmyslu.

3) Vejce třídy B se smějí dodávat pouze do potravinářského a jiného průmyslu.
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III. Označování vajec

1) Vejce třídy A se označují kódem producenta.

Vejce třídy B se označují kódem producenta nebo jiným způsobem.

Členské státy mohou stanovit výjimku z tohoto požadavku pro vejce třídy B, pokud jsou 
uváděna na trh výhradně na jejich území.

2) Označování vajec podle bodu 1 se uskutečňuje v produkčním místě nebo v první 
balírně/třídírně, do níž jsou vejce dodána.

3) Vejce, která konečnému spotřebiteli prodává producent na místním veřejném trhu 
v regionu produkce dotyčného členského státu, se označují v souladu s bodem 1.

Členské státy však mohou stanovit výjimku z tohoto požadavku pro producenty, kteří vlastní 
nejvýše 50 nosnic, jsou-li jméno/název a adresa producenta uvedeny v místě prodeje.

IV. Dovoz vajec

1) Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez uplatnění čl. 162 odst. 2 nebo 3 
a na požádání dotčených zemí zhodnotí obchodní normy platné pro vejce ve třetích zemích, 
které je vyvážejí. Toto hodnocení se rozšíří na pravidla týkající se označování, způsobů 
chovu a kontrol i na provádění. Zjistí-li se, že uvedená pravidla poskytují dostatečné záruky 
rovnocennosti s právními předpisy Společenství, označují se vejce dovezená z dotčených 
zemí rozlišovacím číslem, které je totožné s kódem producenta.

2) V případě potřeby povede Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých 
bez uplatnění čl. 162 odst. 2 nebo 3 jednání s dotčenými třetími zeměmi s cílem určit 
způsoby, jak poskytnout záruky uvedené v bodě 1) a uzavře v tomto ohledu dohody.

3) Nejsou-li poskytnuty dostatečné záruky rovnocennosti pravidel, označují se vejce 
dovezená z dotyčných třetích zemí kódem umožňujícím identifikaci země původu a označení 
způsobů chovu jako „neupřesněno“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2216
Sandra Kalniete

Návrh nařízení
Příloha VI – část VI – tabulka – část A
Znění navržené Komisí

Druh tuku Obchodní název Kategorie výrobků



PE494.489v01-00 78/88 AM\909523CS.doc

CS

Definice Doplňující popis kategorie s uvedením obsahu 
tuku v % hmotnostních

A. Mléčné tuky 1. Máslo Výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 
80 %, avšak méně než 90 %, s obsahem vody 
nejvýše 16 % a s nejvyšším obsahem tukuprosté 
mléčné sušiny do 2 %.

Výrobky ve formě tuhé, tvárné emulze, 
převážně typu voda v oleji, získané 
výlučně z mléka a/nebo určitých 
mléčných výrobků, v nichž tuk 
představuje hlavní hodnotovou složku. 

2. Třičtvrtětučné máslo (*) Výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 
60 %, avšak nejvýše 62 %.

Mohou se však přidávat další látky 
nezbytné pro jejich výrobu, pokud tyto 
látky nejsou použity za účelem úplného 
nebo částečného nahrazení jakékoli 
mléčné složky.

3. Polotučné máslo (**) Výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 
39 %, avšak nejvýše 41 %.

4. Roztíratelný tuk X % Výrobek s tímto obsahem mléčného tuku:
- méně než 39 %,

- více než 41 %, avšak méně než 60 %,

- více než 62 %, avšak méně než 80 %.

Pozměňovací návrh

Druh tuku Obchodní název Kategorie výrobků

Definice Doplňující popis kategorie s uvedením obsahu 
tuku v % hmotnostních

A. Mléčné tuky 1. Máslo Výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 
80 %, avšak méně než 90 %, s obsahem vody 
nejvýše 16 % a s nejvyšším obsahem tukuprosté 
mléčné sušiny do 2 %.

Výrobky ve formě tuhé, tvárné emulze, 
převážně typu voda v oleji, získané 
výlučně z mléka a/nebo určitých 
mléčných výrobků, v nichž tuk 
představuje hlavní hodnotovou složku. 
Mohou se však přidávat další látky 
nezbytné pro jejich výrobu, pokud tyto 
látky nejsou použity za účelem úplného 
nebo částečného nahrazení jakékoli 
mléčné složky.

2. Máslo s X % tuku Výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 
39 %, avšak nejvýše 80 %.

3. Roztíratelný tuk X % Výrobek s obsahem mléčného tuku nejvýše 
39 %.

Or. en

Odůvodnění

K vložení do tabulky pod přílohou VI – částí VI – odstavcem 6 – bodem b.



AM\909523CS.doc 79/88 PE494.489v01-00

CS

Pozměňovací návrh 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha VI a (nová)

Příloha VIa

Referenční obsah tuku

Členský stát Referenční obsah tuku (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CZ 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Odůvodnění

Důvodem začlenění této přílohy týkající se referenčního obsahu tuku je návaznost na náš 
návrh zachovat režim kvót na mléko.
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Pozměňovací návrh 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Příloha VI a (nová)

PŘÍLOHA VIA

REFERENČNÍ OBSAH TUKU PODLE ČLÁNKU 105F

Členský stát g/kg
Belgie 36,91
Bulharsko 39,10
Česká republika 42,10
Dánsko 43,68
Německo 40,11
Estonsko 43,10
Řecko 36,10
Španělsko 36,37
Francie 39,48
Irsko 35,81
Itálie 36,88
Kypr 34,60
Lotyšsko 40,70
Litva 39,90
Lucembursko 39,17
Maďarsko 38,50
Nizozemsko 42,36
Rakousko 40,30
Polsko 39,00
Portugalsko 37,30
Rumunsko 38,50
Slovinsko 41,30
Slovensko 37,10
Finsko 43,40
Švédsko 43,40
Spojené království 39,70
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Or. pt

Pozměňovací návrh 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Příloha VII – část I – oddíl B – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě čerstvých vinných hroznů, 
částečně zkvašeného hroznového moštu 
nebo mladého vína v procesu kvašení 
přídavkem sacharózy, zahuštěného 
hroznového moštu či rektifikovaného 
moštového koncentrátu;

a) v případě čerstvých vinných hroznů, 
částečně zkvašeného hroznového moštu 
nebo mladého vína v procesu kvašení 
přídavkem zahuštěného hroznového moštu 
či rektifikovaného moštového koncentrátu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Příloha VII – část I – oddíl B – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě hroznového moštu přídavkem 
sacharózy, zahuštěného hroznového moštu 
či rektifikovaného moštového koncentrátu 
nebo částečným zahuštěním včetně 
reverzní osmózy;

b) v případě hroznového moštu přídavkem 
zahuštěného hroznového moštu či 
rektifikovaného moštového koncentrátu 
nebo částečným zahuštěním včetně 
reverzní osmózy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Příloha VII – část I – oddíl B – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přídavek sacharózy podle bodu 1 
písm. a) a b) může být proveden pouze 
suchým cukřením a výhradně v těchto 
oblastech:

vypouští se

a) vinařské zóně A;
b) vinařské zóně B;
c) vinařské zóně C, s výjimkou vinic 
ležících v Itálii, Řecku, Španělsku, 
Portugalsku, na Kypru a ve 
francouzských departementech, pro něž 
jsou příslušné tyto odvolací soudy:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Ve výše uvedených francouzských 
departementech však vnitrostátní orgány 
mohou výjimečně povolit obohacování 
suchým cukřením. Francie každé takové 
povolení neprodleně oznámí Komisi 
a ostatním členským státům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2222
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Příloha VII – část I – oddíl C – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Přikyselování a obohacování, kromě 
odchylek, jež stanoví Komise 

7. Přikyselování a obohacování, kromě 
odchylek, jež budou stanoveny v souladu 
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prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 59 odst. 1, jakož 
i přikyselování a odkyselování jednoho 
a téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

s postupem podle čl. 62 odst. 2, jakož 
i přikyselování a odkyselování jednoho 
a téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

Or. fr

Odůvodnění

Vynucený změnami článků 59 a 62.

Pozměňovací návrh 2223
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Příloha VII – část I – oddíl D – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý z postupů uvedených v oddílech 
B a C, s výjimkou přikyselování 
a odkyselování vína, je povolen pouze 
v případě, že se provádí za podmínek 
stanovených Komisí prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle čl. 59 odst. 1
v okamžiku zpracování čerstvých vinných 
hroznů, hroznového moštu, částečně 
zkvašeného hroznového moštu nebo 
mladého vína v procesu kvašení na víno 
nebo na jiný nápoj odvětví vína určený 
k přímé lidské spotřebě, kromě šumivého 
vína nebo šumivého vína dosyceného 
oxidem uhličitým, ve vinařské zóně, ve 
které byly sklizeny použité čerstvé vinné 
hrozny.

1. Každý z postupů uvedených v oddílech 
B a C, s výjimkou přikyselování 
a odkyselování vína, je povolen pouze 
v případě, že se provádí v okamžiku 
zpracování čerstvých vinných hroznů, 
hroznového moštu, částečně zkvašeného 
hroznového moštu nebo mladého vína 
v procesu kvašení na víno nebo na jiný 
nápoj odvětví vína určený k přímé lidské 
spotřebě, kromě šumivého vína nebo 
šumivého vína dosyceného oxidem 
uhličitým, ve vinařské zóně, ve které byly 
sklizeny použité čerstvé vinné hrozny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2224
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Příloha VII – část I – oddíl D – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý z úkonů uvedených v bodech 1, 2 
a 3 se musí nahlásit příslušným orgánům. 
Totéž se vztahuje na množství zahuštěného 
hroznového moštu, rektifikovaného 
moštového koncentrátu nebo sacharózy, 
které mají za účelem výkonu svého 
povolání v držení fyzické nebo právnické 
osoby či jejich seskupení, zejména pak 
producenti, stáčírny, zpracovatelé 
a obchodníci, již budou určeni Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 59 odst. 1, ve stejné 
době a na stejném místě jako čerstvé vinné 
hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený 
hroznový mošt nebo sudové víno. 
Oznámení těchto množství však může být 
nahrazeno záznamem do evidence vstupů 
a využití zásob.

4. Každý z úkonů uvedených v bodech 1, 2 
a 3 se musí nahlásit příslušným orgánům. 
Totéž se vztahuje na množství zahuštěného 
hroznového moštu, rektifikovaného 
moštového koncentrátu nebo sacharózy, 
které mají za účelem výkonu svého 
povolání v držení fyzické nebo právnické 
osoby či jejich seskupení, zejména pak 
producenti, stáčírny, zpracovatelé 
a obchodníci ve stejné době a na stejném 
místě jako čerstvé vinné hrozny, hroznový 
mošt, částečně zkvašený hroznový mošt 
nebo sudové víno. Oznámení těchto 
množství však může být nahrazeno 
záznamem do evidence vstupů a využití 
zásob.

Or. fr

Odůvodnění

Vynucený změnami článků 59, 62 a 68.

Pozměňovací návrh 2225
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Příloha VII – část II – oddíl C – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Scelování vína pocházejícího ze třetí země 
s vínem z Unie jakož i scelování vín 
pocházejících ze třetích zemí je na území 
Unie zakázáno.

1. „Scelováním“ se rozumí míšení vín 
nebo hroznových moštů různého původu, 
z různých odrůd révy, různých ročníků 
sklizně nebo různých druhů vína nebo 
moštu.
2. Různými druhy vín či moštů se rozumí:
a) červené víno, bílé víno a mošty nebo 
vína vhodná k získávání těchto druhů vín;
b) víno bez chráněného označení původu 
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či zeměpisného označení, víno 
s chráněným označením původu, víno 
s chráněným zeměpisným označením 
a mošty nebo vína vhodná k získávání 
těchto druhů vín.
Pro použití tohoto odstavce se růžové víno 
považuje za víno červené.
3. Za scelování se nepovažuje:
a) obohacování přídavkem zahuštěného 
hroznového moštu nebo rektifikovaného 
moštového koncentrátu;
b) slazení.
4. Víno lze získat míšením či scelováním 
pouze tehdy, pokud složky tohoto míšení či 
scelování splňují charakteristiky, jež jsou 
stanoveny pro výrobu vína, a jsou 
v souladu s tímto nařízením.
5. Scelováním bílého a červeného vína bez 
chráněného označení původu nebo 
zeměpisného označení nesmí vzniknout 
růžové víno kromě případů, kdy je 
konečný produkt určen k přípravě kupáže 
podle části II přílohy III anebo k přípravě 
šumivého vína.
6. Je zakázáno scelování hroznových 
moštů a vín, do nichž byla přidána 
pryskyřice borovice Aleppo, s hroznovými 
mošty či víny, do nichž tato pryskyřice 
přidána nebyla.
7. Scelování vína pocházejícího ze třetí 
země s vínem z Unie jakož i scelování vín 
pocházejících ze třetích zemí je na území 
Unie zakázáno.

Or. fr

Odůvodnění

Definice a omezující podmínky, pokud jde o enologické postupy, jsou základní informací 
a musejí být stanoveny v základním aktu.

Pozměňovací návrh 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Návrh nařízení
Příloha VII a (nová)

Příloha VIIa

Dovozní cla na rýži podle článků 121b a 121d

1. Dovozní cla na loupanou rýži

a) 30 EUR za tunu v těchto případech:

i) pokud je zjištěno, že dovoz loupané rýže během celého právě uplynulého hospodářského 
roku nedosahuje ročního referenčního množství podle čl. 121b odst. 3 pododstavce 1 
sníženého o 15 %;

ii) pokud je zjištěno, že dovoz loupané rýže během prvních šesti měsíců hospodářského roku 
nedosahuje částečného referenčního množství podle čl. 121b odst. 3 pododstavce 2 
sníženého o 15 %;

b) 42,5 EUR za tunu v těchto případech:

i) pokud je zjištěno, že dovoz loupané rýže během celého právě uplynulého hospodářského 
roku přesahuje roční referenční množství podle čl. 121b odst. 3 pododstavce 1 snížené 
o 15 % a nepřesahuje stejné roční referenční množství zvýšené o 15 %;

ii) pokud je zjištěno, že dovoz loupané rýže během prvních šesti měsíců hospodářského roku 
přesahuje částečné referenční množství podle čl. 121b odst. 3 pododstavce 2 snížené o 15 % 
a nepřesahuje částečné referenční množství zvýšené o 15 %;

c) 65 EUR za tunu v těchto případech:

i) pokud je zjištěno, že dovoz loupané rýže během celého právě uplynulého hospodářského 
roku přesahuje roční referenční množství podle čl. 121b odst. 3 pododstavce 1 zvýšené 
o 15 %;

ii) pokud je zjištěno, že dovoz loupané rýže během prvních šesti měsíců hospodářského roku 
přesahuje částečné referenční množství podle čl. 121b odst. 3 pododstavce 2 zvýšené o 15 %.

2. Dovozní cla na omletou rýži

a) 175 EUR za tunu v těchto případech:

i) pokud je zjištěno, že dovoz poloomleté a omleté rýže během celého právě uplynulého 
hospodářského roku překročil 387 743 tun;
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ii) pokud je zjištěno, že dovoz poloomleté a omleté rýže během prvních šesti měsíců 
hospodářského roku překročil 182 239 tun;

b) 145 EUR za tunu v těchto případech:
i) pokud je zjištěno, že dovoz poloomleté a omleté rýže během celého právě uplynulého 
hospodářského roku nepřekročil 387 743 tun;

ii) pokud je zjištěno, že dovoz poloomleté a omleté rýže během prvních šesti měsíců 
hospodářského roku nepřekročil 182 239 tun.

Or. es

Odůvodnění

Příloha XVII k nařízení (ES) č. 1234/2007 je zde začleněna jako příloha VIIa s ohledem 
na připojení článků 121b a 121d k výpočtu dovozních cel pro obiloviny a rýži, v souladu 
s ustanoveními platného nařízení.

Pozměňovací návrh 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Návrh nařízení
Příloha VII b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VIIb 
ODRŮDY RÝŽE BASMATI PODLE 
ČLÁNKU 121d
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es
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Odůvodnění

Příloha XVIII k nařízení (ES) č. 1234/2007 je zde začleněna jako příloha IX s ohledem 
na připojení článku 121d k výpočtu dovozních cel pro rýži Basmati, v souladu s ustanoveními 
platného nařízení.


