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Pozměňovací návrh 1
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 613

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pro účely tohoto nařízení se 
„vyspělými systémy udržitelné produkce“, 
„vyspělými metodami udržitelné 
produkce“ a „vyspělými opatřeními pro 
udržitelnou produkci“ rozumí zemědělské 
postupy, které přesahují pravidla 
podmíněnosti stanovená v nařízení (EU) 
č. [...] (horizontální nařízení o SZP) a 
které se soustavně zdokonalují s cílem 
zlepšit hospodaření s přírodními živinami, 
koloběh vody a toky energií za účelem 
snížení škod na životním prostředí, 
omezení plýtvání neobnovitelnými zdroji a
zachování vysoké míry rozmanitosti 
plodin, zvířat a přírodních prvků 
v systémech produkce.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 90-94, 623-640

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 Článek 7
Referenční ceny Referenční ceny

Stanoví se tyto referenční ceny: 1. Pro účely části II hlavy I kapitoly I a 
části V kapitoly I se stanoví tyto referenční 
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ceny:
a) pro odvětví obilovin 101,31 EUR za 
tunu, vztaženo na velkoobchodní stupeň u 
zboží dodaného do skladu před vyložením;

a) pro odvětví obilovin 101,31 EUR za 
tunu, vztaženo na velkoobchodní stupeň u 
zboží dodaného do skladu před vyložením;

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

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

c) pro cukr standardní jakosti vymezené v 
části B přílohy III, vztaženo na nebalený 
cukr při převzetí v závodě:

c) pro cukr standardní jakosti vymezené v 
části B přílohy III, vztaženo na nebalený 
cukr při převzetí v závodě:

i) pro bílý cukr: 404,4 EUR za tunu, i) pro bílý cukr: 404,4 EUR za tunu,
ii) pro surový cukr: 335,2 EUR za tunu; ii) pro surový cukr: 335,2 EUR za tunu;

d) pro odvětví hovězího a telecího masa 
2 224 EUR za tunu pro jatečně upravená 
těla skotu samčího pohlaví třídy R3 podle 
klasifikační stupnice Unie pro jatečně 
upravená těla dospělých kusů skotu 
podle čl. 18 odst. 8;

d) pro odvětví hovězího a telecího masa 2 
224 EUR za tunu pro jatečně upravená těla 
skotu samčího pohlaví třídy R3 podle 
klasifikační stupnice Unie pro jatečně 
upravená těla dospělých kusů skotu podle 
článku 9a;

e) pro odvětví mléka a mléčných výrobků: e) pro odvětví mléka a mléčných výrobků:
i) 246,39 EUR za 100 kg pro máslo, i) 246,39 EUR za 100 kg pro máslo,

ii) 169,80 EUR za 100 kg pro sušené 
odstředěné mléko;

ii) 169,80 EUR za 100 kg pro sušené 
odstředěné mléko;

f) pokud jde o vepřové maso, 1 509,39 
EUR za tunu pro jatečně upravená těla 
prasat standardní jakosti stanovené na 
základě hmotnosti a podílu libového masa 
podle klasifikační stupnice Unie pro 
jatečně upravená těla prasat podle čl. 18 
odst. 8 takto:

f) pokud jde o vepřové maso, 1 509,39 
EUR za tunu pro jatečně upravená těla 
prasat standardní jakosti stanovené na 
základě hmotnosti a podílu libového masa 
podle klasifikační stupnice Unie pro 
jatečně upravená těla prasat podle článku 
9a takto:

i) jatečně upravená těla o hmotnosti 
nejméně 60 kg, avšak menší než 120 kg: 
třída E,

i) jatečně upravená těla o hmotnosti 
nejméně 60 kg, avšak menší než 120 kg: 
třída E,

ii) jatečně upravená těla o hmotnosti od 
120 do 180 kg: třída R.

ii) jatečně upravená těla o hmotnosti od 
120 do 180 kg: třída R;

fa) pokud jde o odvětví olivového oleje:
i) 2 388 EUR za tunu pro extra panenský 
olivový olej,
ii) 2 295 EUR za tunu pro panenský 
olivový olej,
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iii) 1 524 EUR za tunu pro lampantový 
olivový olej s obsahem mastných kyselin 
2. stupně, při odečtení 36,70 EUR na tunu 
z této částky za každý další stupeň 
kyselosti.
1a. Referenční ceny se přezkoumávají 
v pravidelných intervalech na základě 
objektivních kritérií, tj. na základě vývoje 
ve výrobě, vývoje výrobních nákladů, 
zejména cen vstupů, a vývoje na trhu. 
V případě potřeby se referenční ceny 
upravují v souladu s postupy stanovenými 
v čl. 43 odst. 2 Smlouvy. 
Intervaly pro přezkum se mohou lišit 
podle kategorií produktů a zohledňují 
model proměnlivosti každé kategorie 
produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Klasifikační stupnice Unie a kontroly

1. V souladu s pravidly stanovenými 
v příloze IIIa se klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla zvířat 
použijí v těchto odvětvích:
a) odvětví hovězího a telecího masa, 
pokud jde o jatečně upravená těla 
dospělých kusů skotu;
b) odvětví vepřového masa, pokud jde 
o jatečně upravená těla prasat jiných než 
těch, která byla využita k chovu.
V odvětví skopového a kozího masa 
mohou členské státy použít klasifikační 
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stupnici Unie pro jatečně upravená těla 
ovcí v souladu s pravidly stanovenými 
v části C přílohy IIIa.
2. Kontrolní výbor Unie složený 
z odborníků Komise a odborníků 
jmenovaných členskými státy provádí na 
místě jménem Unie kontroly klasifikace 
jatečně upravených těl dospělých kusů 
skotu a ovcí. Výbor předkládá Komisi 
a členským státům zprávy o provedených 
kontrolách.
Náklady na provádění kontrol nese Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 97, 652-658

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 Článek 10

Produkty způsobilé pro veřejnou 
intervenci

Produkty způsobilé pro veřejnou 
intervenci

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

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

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

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

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

d) máslo vyrobené přímo a výhradně z 
pasterizované smetany získané přímo a 

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

výhradně z kravského mléka ve 
schváleném podniku Unie, s minimálním 
obsahem tuku 82 % hmotnostních a 
maximálním obsahem vody 16 % 
hmotnostních;

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 670

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 Článek 11
Období veřejné intervence Období veřejné intervence

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

a) pšenice obecné, ječmene a kukuřice od 
1. listopadu do 31. května;
b) neloupané rýže od 1. dubna do 31. 
července;
c) hovězího a telecího masa během celého 
hospodářského roku;
d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 31. srpna.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Michel Dantin
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Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 101, 102, 680, 691

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 Článek 12

Zahájení a ukončení veřejné intervence Zahájení a ukončení veřejné intervence
1. Veřejná intervence během období 
uvedených v článku 11

1. Veřejná intervence:

a) se zahajuje pro pšenici obecnou, mléko a 
sušené odstředěné mléko;

a) se zahajuje pro pšenici obecnou, mléko a 
sušené odstředěné mléko;

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

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

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

c) se zahajuje pro odvětví hovězího a 
telecího masa Komisí prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých bez použití 
čl. 162 odst. 2 nebo 3, pokud je stanovená 
průměrná tržní cena během 
reprezentativního období určeného podle 
čl. 19 písm. a) v některém členském státě 
nebo některém regionu členského státu, 
zjištěná na základě klasifikační stupnice 
Unie pro jatečně upravená těla přijaté 
podle článku 9a, nižší než 90 % referenční 
ceny stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. d).

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

2. Komise ukončí prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých bez použití 
čl. 162 odst. 2 nebo 3 veřejnou intervenci 
pro odvětví hovězího a telecího masa, 
pokud po určité reprezentativní období 
přijaté podle čl. 19 písm. a) již nejsou 
splněny podmínky stanovené v odst. 1 
písm. c).

Or. EN
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Pozměňovací návrh 7
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 103-104, 708

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 Článek 13

Nákup za pevně stanovenou cenu nebo 
prostřednictvím nabídkového řízení

Nákup za pevně stanovenou cenu nebo 
prostřednictvím nabídkového řízení

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

1. Je-li veřejná intervence zahájena podle 
čl. 12 odst. 1 písm. a), nákup se provádí za 
pevnou cenu stanovenou v čl. 14 odst. 2 v 
rámci těchto limitů pro každé období 
uvedené v článku 11:

a) u pšenice obecné 3 miliony tun; a) u pšenice obecné 3 miliony tun;

b) u másla 30 000 tun; b) u másla 70 000 tun;
c) u sušeného odstředěného mléka 109 000 
tun.

c) u sušeného odstředěného mléka 109 000 
tun.

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

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

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

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

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

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

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

Za zvláštních a řádně odůvodněných 
okolností může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů omezit nabídková řízení 
na některý členský stát nebo region 
některého členského státu nebo podle čl. 14 
odst. 2 určit nákupní ceny pro veřejnou 
intervenci podle členského státu nebo 
regionu členského státu na základě 
zjištěných průměrných tržních cen. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.
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Pozměňovací návrh 8
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 105-106, 719

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 Článek 14

Ceny v rámci veřejné intervence Ceny v rámci veřejné intervence
1. Cenou v rámci veřejné intervence se 
rozumí:

1. Cenou v rámci veřejné intervence se 
rozumí:

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

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

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

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

2. Úroveň ceny v rámci veřejné intervence: 2. Úroveň ceny v rámci veřejné intervence:

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

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

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

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

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

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

3. Cenami v rámci veřejné intervence 
uvedenými v odstavcích 1 a 2 nejsou 

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

dotčena snížení nebo zvýšení cen pšenice 
obecné, pšenice tvrdé, čiroku, ječmene, 
kukuřice a neloupané rýže v závislosti na 
jakosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 107, 733

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 Článek 15
Obecné zásady týkající se nakládání s 

produkty z veřejné intervence
Obecné zásady týkající se nakládání s 

produkty z veřejné intervence
Nakládání s produkty nakoupenými v 
rámci veřejné intervence probíhá tak, aby: 

1. Nakládání s produkty nakoupenými v 
rámci veřejné intervence probíhá tak, aby: 

a) nedocházelo k narušení trhu; a) nedocházelo k narušení trhu;

b) byl zajištěn rovný přístup ke zboží a 
rovné zacházení s kupujícími a

b) byl zajištěn rovný přístup ke zboží a 
rovné zacházení s kupujícími a

c) aby bylo v souladu se závazky 
vyplývajícími z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy.

c) aby bylo v souladu se závazky 
vyplývajícími z dohod uzavřených podle 
článku 218 Smlouvy.

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

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

2a. Komise každoročně zveřejňuje 
podmínky, za nichž byly v předchozím 
roce prodány zásoby veřejné intervence.
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora soukromého skladování se může 
poskytovat na tyto produkty podle 
podmínek stanovených v tomto oddíle a 
podle požadavků a podmínek, které přijme 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci a/nebo prováděcích aktů podle 
článků 17 až 19:

Podpora soukromého skladování se může 
poskytovat na tyto produkty v souladu 
s podmínkami stanovenými v tomto oddíle 
a podle případných dodatečných
požadavků a podmínek, které přijme 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci a/nebo prováděcích aktů podle 
článků 17 až 19:

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 114, 814, 833

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17
Podmínky pro poskytování podpory Podmínky pro poskytování podpory

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, je-li to v případě potřeby nezbytné pro 
vytvoření transparentnosti trhu, s cílem 
stanovit podmínky, za kterých může 
rozhodnout o poskytnutí podpory 
soukromého skladování produktů 
uvedených v článku 16, a to s ohledem na 
zjištěné průměrné tržní ceny v Unii a 
referenční ceny dotčených produktů nebo 
na potřebu reagovat na zvláště obtížnou 

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, je-li to v případě potřeby nezbytné pro 
vytvoření transparentnosti trhu, s cílem 
stanovit podmínky, za kterých může 
rozhodnout o poskytnutí podpory 
soukromého skladování produktů 
uvedených v článku 16, a to s ohledem na:
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situaci na trhu nebo hospodářský vývoj v 
odvětví v jednom nebo více členských 
státech.

a) zjištěné průměrné tržní ceny v Unii 
a referenční ceny a výrobní náklady 
dotčených produktů nebo
b) potřebu včas reagovat na zvláště 
obtížnou situaci na trhu nebo hospodářský 
vývoj v odvětví, pokud výrazně ovlivňují 
zisky zemědělců v jednom nebo více 
členských státech, nebo
ba) zvláštní povahu určitých odvětví nebo 
sezónní povahu produkce v určitých 
členských státech.

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout o poskytnutí 
podpory soukromého skladování produktů 
uvedených v článku 16, a to s ohledem na 
podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
162 odst. 2.

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout o poskytnutí 
podpory soukromého skladování produktů 
uvedených v článku 16, a to s ohledem na 
podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
162 odst. 2.

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví podporu soukromého 
skladování uvedenou v článku 16 předem 
nebo na základě nabídkového řízení. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví podporu soukromého 
skladování uvedenou v článku 16 předem 
nebo na základě nabídkového řízení. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

4. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů omezit poskytování 
podpory soukromého skladování nebo 
stanovit podporu soukromého skladování 
podle členského státu nebo regionu 
členského státu na základě zjištěných 
průměrných tržních cen. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

4. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů omezit poskytování 
podpory soukromého skladování nebo 
stanovit podporu soukromého skladování 
podle členského státu nebo regionu 
členského státu na základě zjištěných 
průměrných tržních cen a marží žadatelů. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 853, 855, 858, 859, 
886

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 Článek 18
Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví opatření uvedená v 
odstavcích 2 až 9 tohoto článku.

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví opatření uvedená v 
odstavcích 2 až 9 tohoto článku.

2. Kromě požadavků stanovených tímto 
nařízením může Komise s ohledem na 
zvláštnosti různých odvětví 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout požadavky a 
podmínky, které musí splňovat produkty 
nakoupené v rámci veřejné intervence a 
skladované v rámci režimu poskytování 
podpory soukromého skladování. 
Požadavky a podmínky se zaměří na 
zaručení způsobilosti a jakosti 
nakoupených a skladovaných produktů, 
pokud jde o jakostní třídy, jakostní stupně, 
kategorie, množství, balení, označování, 
maximální stáří, uchovávání a stadium 
produktů, na něž se vztahuje cena v rámci 
veřejné intervence a podpora soukromého 
skladování.

2. Kromě požadavků stanovených tímto 
nařízením může Komise s ohledem na 
zvláštnosti různých odvětví 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout požadavky a 
podmínky, které musí splňovat produkty 
nakoupené v rámci veřejné intervence a 
skladované v rámci režimu poskytování 
podpory soukromého skladování. 
Požadavky a podmínky se zaměří na 
zaručení způsobilosti a jakosti 
nakoupených a skladovaných produktů, 
pokud jde o jakostní třídy, jakostní stupně, 
kategorie, množství, balení, označování, 
maximální stáří, uchovávání a stadium 
produktů, na něž se vztahuje cena v rámci 
veřejné intervence a podpora soukromého 
skladování.

3. S ohledem na zvláštnosti odvětví
obilovin a neloupané rýže může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout zvýšení nebo snížení 
cen v závislosti na jakosti, jak je uvedeno v 
čl. 14 odst. 3, pokud jde o nákup i prodej 
pšenice obecné, ječmene, kukuřice a 
neloupané rýže.

3. S ohledem na zvláštnosti odvětví 
obilovin a neloupané rýže může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout zvýšení nebo snížení 
cen v závislosti na jakosti, jak je uvedeno 
v čl. 14 odst. 3, pokud jde o nákup i prodej 
pšenice obecné, pšenice tvrdé, čiroku,
ječmene, kukuřice a neloupané rýže.

3a. S ohledem na sezónní povahu nebo 
zvláštnosti některých zemědělských 
podniků v určitých členských státech nebo 
regionech může Komise prostřednictvím 
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aktů v přenesené pravomoci stanovit 
odlišné objektivní podmínky ohledně 
faktorů, při nichž lze uplatnit soukromé 
skladování.

4. S ohledem na zvláštnosti odvětví 
hovězího a telecího masa může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla týkající se 
povinnosti platebních agentur mít hovězí 
maso po jeho převzetí a před jeho 
uskladněním vykostěno. 

4. S ohledem na zvláštnosti odvětví 
hovězího a telecího masa může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla týkající se 
povinnosti platebních agentur mít hovězí 
maso po jeho převzetí a před jeho 
uskladněním vykostěno. 

5. S ohledem na rozdílnost situací v oblasti 
skladování intervenčních zásob v Unii a 
zajištění přiměřeného přístupu 
hospodářských subjektů k veřejné 
intervenci Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijme:

5. S ohledem na rozdílnost situací v oblasti 
skladování intervenčních zásob v Unii a 
zajištění přiměřeného přístupu 
hospodářských subjektů k veřejné 
intervenci Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijme:

a) požadavky, které musí splňovat 
intervenční sklady produktů pro nákup v 
rámci režimu, pravidla pro minimální 
skladovací kapacitu skladů a technické 
požadavky pro uchování převzatých 
produktů v dobrém stavu a pro jejich 
prodej na konci skladovacího období;

a) požadavky, které musí splňovat 
intervenční sklady produktů pro nákup v 
rámci režimu, pravidla pro minimální 
skladovací kapacitu skladů a technické 
požadavky pro uchování převzatých 
produktů v dobrém stavu a pro jejich 
prodej na konci skladovacího období;

b) pravidla pro prodej malých množství, 
která zbývají uskladněna v členských 
státech, na jejich vlastní odpovědnost za 
použití stejných postupů, které používá 
Unie, a pravidla pro přímý prodej 
množství, která již nelze znovu zabalit 
nebo která mají zhoršenou jakost;

b) pravidla pro prodej malých množství, 
která zbývají uskladněna v členských 
státech, na jejich vlastní odpovědnost za 
použití stejných postupů, které používá 
Unie, a pravidla pro přímý prodej 
množství, která již nelze znovu zabalit 
nebo která mají zhoršenou jakost;

c) pravidla pro skladování produktů v 
členském státě či mimo členský stát, který 
je odpovědný za tyto produkty a jejich 
úpravu s ohledem na cla a další částky, 
které se poskytují, nebo poplatky, které se 
vybírají v rámci SZP.

c) pravidla pro skladování produktů v 
členském státě či mimo členský stát, který 
je odpovědný za tyto produkty a jejich 
úpravu s ohledem na cla a další částky, 
které se poskytují, nebo poplatky, které se 
vybírají v rámci SZP;
ca) podmínky, za nichž lze rozhodnout, že 
produkty, na které se vztahují smlouvy o 
soukromém skladování, mohou být znovu 
uvedeny na trh nebo s nimi může být jinak 
naloženo. 

6. Vzhledem k potřebě zajistit, aby 
podpora soukromého skladování měla 
požadovaný účinek na trh, Komise 

6. Vzhledem k potřebě zajistit, aby 
podpora soukromého skladování měla 
požadovaný účinek na trh, Komise 
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prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci

prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci

a) přijme opatření na snížení částky 
podpory vyplácené v případech, kdy je 
skladované množství nižší než 
nasmlouvané množství;

a) přijme opatření na snížení částky 
podpory vyplácené v případech, kdy je 
skladované množství nižší než 
nasmlouvané množství;

b) může stanovit podmínky pro 
poskytování zálohy.

b) může stanovit podmínky pro 
poskytování zálohy.

7. S ohledem na práva a povinností 
hospodářských subjektů, které se účastní 
veřejné intervence nebo soukromého 
skladování, může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijmout 
pravidla pro:

7. S ohledem na práva a povinností 
hospodářských subjektů, které se účastní 
veřejné intervence nebo soukromého 
skladování, může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijmout 
pravidla pro:

a) používání nabídkového řízení, které 
zaručuje rovný přístup ke zboží a rovné 
zacházení s hospodářskými subjekty;

a) používání nabídkového řízení, které 
zaručuje rovný přístup ke zboží a rovné 
zacházení s hospodářskými subjekty;

b) způsobilost hospodářských subjektů; b) způsobilost hospodářských subjektů; 

c) povinnost složit jistotu, jež zaručí 
dodržení povinností hospodářskými 
subjekty.

c) povinnost složit jistotu, jež zaručí 
dodržení povinností hospodářskými 
subjekty.

7a. S ohledem na technický vývoj a 
potřeby odvětví se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, prostřednictvím 
nichž se upravují a aktualizují ustanovení 
týkající se klasifikace, označování a 
obchodní úpravy jatečně upravených těl 
dospělých kusů skotu, jatečně upravených 
těl prasat a jatečně upravených těl ovcí, 
uvedená v příloze IIIa.
7b. S ohledem na potřebu standardizace 
obchodní úpravy různých produktů pro 
účely zlepšení průhlednosti trhu, 
zaznamenávání cen a uplatňování tržních 
intervenčních opatření formou veřejné 
intervence a soukromého skladování v 
odvětvích hovězího a telecího masa, 
vepřového masa a skopového masa, se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci:
a) akty, kterými se stanoví předpisy 
o klasifikaci, třídění (včetně technik 
automatizovaného třídění), obchodní 
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úpravy, podílu libového masa, označování 
a vážení jatečně upravených těl; 
b) akty, kterými se stanoví pravidla 
výpočtu průměrných cen Unie a 
povinnosti hospodářských subjektů 
předkládat informace o jatečně 
upravených tělech skotu, prasat a ovcí, 
zejména s ohledem na tržní a 
reprezentativní ceny.
7c. S ohledem na specifické podmínky
v rámci Unie se Komise zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
kterými stanoví odchylky od těchto 
ustanovení, zejména:
a)  ustanovení umožňující členským 
státům udělit výjimku pro jatka, v nichž se 
poráží malý počet kusů skotu;
b) ustanovení, která členským státům 
povolí neuplatňovat klasifikační stupnici 
pro jatečně upravená těla prasat a kromě 
hmotnosti a odhadovaného podílu 
libového masa používat také hodnotící 
kritéria.
7d. S ohledem na potřebu zajistit, aby 
inspekční výbor Unie plnil své cíle, se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci, jejichž 
prostřednictvím určuje jeho povinnosti 
a způsob jeho složení.

8. Vzhledem k potřebě standardizovat 
obchodní úpravu různých produktů pro 
účely zlepšení transparentnosti trhu, 
zaznamenávání cen a uplatňování tržních 
intervenčních opatření formou veřejné 
intervence a podpory soukromého 
skladování může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijmout 
klasifikační stupnici Unie pro jatečně 
upravená těla v těchto odvětvích:
a) hovězího a telecího masa;
b) vepřového masa;
c) skopového a kozího masa.
9. Vzhledem k potřebě zajistit přesnost a 
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spolehlivost klasifikace jatečně 
upravených těl může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanovit přezkum uplatňování 
klasifikace jatečně upravených těl v 
členských státech výborem Unie složeným 
z odborníků z Komise a odborníků 
jmenovaných členskými státy. Tyto 
předpisy mohou stanovit, že náklady na 
provádění přezkumné činnosti ponese 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 120, 876, 887

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 Článek 19
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme nezbytná opatření s cílem dosáhnout 
jednotného používání této kapitoly v Unii. 
Tato pravidla se mohou zejména týkat:

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijme nezbytná opatření s cílem dosáhnout 
jednotného používání této kapitoly v Unii. 
Tato pravidla se mohou zejména týkat:

a) reprezentativních období, trhů a tržních 
cen nezbytných pro používání této 
kapitoly;

a) reprezentativních období, trhů, tržních 
cen a vývoje marží nezbytných pro 
používání této kapitoly;

b) postupů a podmínek pro dodávky 
produktů nakupovaných v rámci veřejné 
intervence, nákladů na přepravu, které 
ponese nabízející, převzetí produktů 
platebními agenturami a platby;

b) postupů a podmínek pro dodávky 
produktů nakupovaných v rámci veřejné 
intervence, nákladů na přepravu, které 
ponese nabízející, převzetí produktů 
platebními agenturami a platby;

c) různých operací spojených s 
vykosťováním v odvětví hovězího a 
telecího masa;

c) různých operací spojených s 
vykosťováním v odvětví hovězího a 
telecího masa;

d) oprávnění ke skladování mimo území 
členského státu, kde byly produkty 

d) oprávnění ke skladování mimo území 
členského státu, kde byly produkty 
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nakoupeny a uskladněny; nakoupeny a uskladněny;
e) podmínek prodeje produktů 
nakoupených v rámci veřejné intervence a 
nakládání s nimi, zejména pokud jde o 
prodejní ceny, podmínky vyskladnění, 
následné použití nebo místo určení 
produktů pocházejících z intervenčních 
zásob, včetně postupů týkajících se 
produktů určených pro režim rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii a 
včetně převodů mezi členskými státy;

e) podmínek prodeje produktů 
nakoupených v rámci veřejné intervence a 
nakládání s nimi, zejména pokud jde o 
prodejní ceny, podmínky vyskladnění, 
následné použití nebo místo určení 
produktů pocházejících z intervenčních 
zásob, včetně postupů týkajících se 
produktů určených pro režim rozdělování 
potravin nejchudším osobám v Unii a 
včetně převodů mezi členskými státy;

f) uzavírání a obsahu smluv mezi 
příslušným orgánem členského státu a 
žadateli;

f) uzavírání a obsahu smluv mezi 
příslušným orgánem členského státu a 
žadateli;

g) soukromého uskladnění, skladování a 
vyskladnění;

g) soukromého uskladnění, skladování a 
vyskladnění;

h) doby uskladnění v soukromých skladech 
a podmínek, za kterých tato doba, 
stanovená ve smlouvách, může být 
zkrácena nebo prodloužena;

h) doby uskladnění v soukromých skladech 
a podmínek, za kterých tato doba, 
stanovená ve smlouvách, může být 
zkrácena nebo prodloužena;

i) podmínek, za nichž lze rozhodnout, že 
produkty, na které se vztahují smlouvy o 
soukromém skladování, mohou být znovu 
uvedeny na trh nebo prodány;
j) pravidel týkajících se postupů pro nákup 
za pevně stanovenou cenu nebo pro 
poskytnutí podpory na soukromé 
skladování za pevně stanovenou cenu;

j) pravidel týkajících se postupů pro nákup 
za pevně stanovenou cenu nebo pro 
poskytnutí podpory na soukromé 
skladování za pevně stanovenou cenu;

k) používání nabídkového řízení pro 
veřejnou intervenci i pro soukromé 
skladování, zejména pokud jde o:

k) používání nabídkového řízení pro 
veřejnou intervenci i pro soukromé 
skladování, zejména pokud jde o:

i) předkládání nabídek nebo nabídek do 
nabídkového řízení a minimálního 
množství pro žádost nebo podání a 

i) předkládání nabídek nebo nabídek do 
nabídkového řízení a minimálního 
množství pro žádost nebo podání a 

ii) výběr nabídek, který zajistí, že přednost 
bude dána nabídkám nejpříznivějším pro 
Unii, a umožní, že nemusí být vybrána 
žádná nabídka.

ii) výběr nabídek, který zajistí, že přednost 
bude dána nabídkám nejpříznivějším pro 
Unii, a umožní, že nemusí být vybrána 
žádná nabídka;

ka) praktických způsobů označování 
klasifikovaných jatečně upravených těl;
kb) uplatňování stupnic Unie pro 
klasifikaci jatečně upravených těl skotu, 
prasat a ovcí, zejména pokud jde o:
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i) sdělování výsledků klasifikace,
ii) kontroly, inspekční zprávy a následná 
opatření;
kc) inspekce na místě v souvislosti 
s klasifikací a oznamováním cen jatečně 
upravených těl dospělých kusů skotu 
a ovcí, které jménem Unie provádí 
inspekční výbor Unie;
kd) praktické aspekty způsobu, jakým
Komise vypočítává váženou průměrnou 
cenu Unie pro jatečně upravená těla 
skotu, prasat a ovcí;
ke) postupy, jakými členské státy určují 
kvalifikované klasifikátory jatečně 
upravených těl dospělých kusů skotu 
a ovcí.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Část II – hlava I – kapitola II – oddíl 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 1 Oddíl 1
PROGRAMY PRO ZLEPŠENÍ 
PŘÍSTUPU K POTRAVINÁM

PROGRAMY PRO ZLEPŠENÍ 
PŘÍSTUPU K POTRAVINÁM 

A STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ DĚTÍ
Článek 20a

Cílová skupina
Programy podpory pro zlepšení přístupu 
k potravinám a stravovacích návyků dětí 
jsou zaměřené na děti, které pravidelně 
navštěvují školské zařízení prvního 
či druhého stupně, jesle a ostatní 
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předškolní a mimoškolní zařízení 
spravovaná nebo uznávaná příslušnými 
orgány členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 893

Návrh nařízení
Část II – hlava I – kapitola I – oddíl 1 – pododdíl 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pododdíl 1 Pododdíl 1
OVOCE DO ŠKOL PROGRAM OVOCE A ZELENINA DO 

ŠKOL 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 125, 126, 128, 129, 
911

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 Článek 21

Podpora určená na dodávání ovoce a 
zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a 

banánů dětem

Podpora určená na dodávání ovoce a 
zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a 

banánů dětem
1. Za podmínek, které určí Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů podle článků 
22 a 23, poskytuje Unie podporu na:

1. Za podmínek, které určí Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů podle článků 
22 a 23, poskytuje Unie podporu na:

a) dodávání produktů z odvětví ovoce a 
zeleniny, odvětví výrobků z ovoce a 
zeleniny a odvětví banánů dětem ve 
vzdělávacích zařízeních, včetně 

a) dodávání produktů z odvětví ovoce 
a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů dětem 
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mateřských škol a dalších předškolních 
zařízení a základních a středních škol, a

v zařízeních uvedených v článku 20a, a

b) některé související náklady na logistiku 
a distribuci, zařízení, propagaci, sledování, 
hodnocení a doprovodná opatření.

b) některé související náklady na logistiku 
a distribuci, zařízení, propagaci, sledování, 
hodnocení a doprovodná opatření.

2. Členské státy, které se chtějí na 
programu podílet, vypracují nejdříve na 
celostátní nebo regionální úrovni strategii 
pro jeho provádění. Stanoví rovněž 
doprovodná opatření nutná pro zajištění 
účinnosti programu.

2. Členské státy, které se chtějí na 
programu podílet, vypracují nejdříve na 
celostátní nebo regionální úrovni strategii 
pro jeho provádění. Stanoví rovněž 
doprovodná opatření, která mohou 
zahrnovat informace o opatřeních pro 
vzdělávání týkající se zdravých 
stravovacích návyků, místních 
potravinových řetězců a boje proti plýtvání 
potravinami, která jsou nutná pro zajištění 
účinnosti programu.

3. Při vypracovávání strategií sestaví 
členské státy seznam produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které budou 
způsobilé v rámci jejich programů. Tento
seznam však nesmí zahrnovat produkty, 
které jsou vyloučeny opatřeními přijatými 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 22 odst. 2 písm. a). Při 
volbě produktů vycházejí členské státy z 
objektivních kritérií, včetně sezónnosti, 
dostupnosti produktu či problematiky 
životního prostředí. V této souvislosti 
mohou členské státy dát přednost 
produktům pocházejícím z Unie. 

3. Při vypracovávání strategií sestaví 
členské státy seznam produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které budou 
způsobilé v rámci jejich programů. Tento
seznam však nesmí zahrnovat produkty, 
které jsou vyloučeny opatřeními přijatými 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 22 odst. 2 písm. a). Při 
volbě způsobilých produktů vycházejí z 
objektivních kritérií, včetně pozitivního 
dopadu na zdraví a na životní prostředí, 
sezónnosti, rozmanitosti nebo dostupnosti 
produktů při upřednostnění místních 
potravinových řetězců. V této souvislosti 
členské státy upřednostní produkty 
pocházející z Unie.

4. Podpora Unie uvedená v odstavci 1 
nesmí:

4. Podpora Unie uvedená v odstavci 1 
nesmí:

a) překročit 150 milionů EUR v jednom 
školním roce ani

a) překročit 150 milionů EUR v jednom 
školním roce ani

b) překročit 75 % nákladů na dodávku a 
souvisejících nákladů uvedených v 
odstavci 1 nebo 90 % těchto nákladů v 
méně rozvinutých regionech a v 
nejvzdálenějších regionech uvedených v 
článku 349 Smlouvy ani

b) překročit 75 % nákladů na dodávku 
a souvisejících nákladů uvedených 
v odstavci 1 nebo 90 % těchto nákladů 
v méně rozvinutých regionech 
v nejvzdálenějších regionech uvedených 
v článku 349 Smlouvy a na malých 
ostrovech v Egejském moři vymezených 
v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1405/2006
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ani
c) pokrývat jiné náklady než náklady na 
dodávku a související náklady uvedené v 
odstavci 1.

c) pokrývat jiné náklady než náklady na 
dodávku a související náklady uvedené v 
odstavci 1.

4a. Podpora Unie uvedená v odstavci 1 se 
jednotlivým členským státům přidělí na 
základě objektivních kritérií založených 
na podílu dětí ve věku od šesti do deseti 
let, které navštěvují vzdělávací zařízení 
uvedená v článku 20a. Každý členský stát 
účastnící se programu však obdrží 
podporu Unie ve výši alespoň 175 000 
EUR. Členské státy žádají o podporu 
každý rok na základě své strategie.   Na 
základě žádostí členských států Komise 
rozhodne o konečném rozdělení podpory v 
rámci dostupných rozpočtových 
prostředků.

5. Podpora Unie uvedená v odstavci 1 
nesmí nahrazovat financování stávajících 
vnitrostátních programů zaměřených na 
dodávky ovoce do škol nebo jiných 
programů, v jejichž rámci se do škol 
dodává i ovoce. Pokud má však některý 
členský stát již nyní fungující program, 
který by byl způsobilý pro podporu Unie 
podle tohoto článku, a zamýšlí jej rozšířit 
nebo zvýšit jeho účinnost, a to i pokud jde 
o cílovou skupinu daného programu, dobu 
jeho trvání nebo způsobilé produkty, lze 
poskytnout podporu Unie za předpokladu, 
že jsou dodrženy limity uvedené v odst. 4 
písm. b), pokud jde o poměr podpory Unie 
k celkovému vnitrostátnímu příspěvku. V 
takovém případě členský stát ve své 
prováděcí strategii uvede, jak zamýšlí svůj 
program rozšířit nebo zvýšit jeho účinnost.

5. Podpora Unie uvedená v odstavci 1 
nesmí nahrazovat financování stávajících 
vnitrostátních programů zaměřených na 
dodávky ovoce a zeleniny do škol nebo 
jiných programů, v jejichž rámci se do škol 
dodává i ovoce a zelenina. Pokud má však 
některý členský stát již nyní fungující 
program, který by byl způsobilý pro 
podporu Unie podle tohoto článku, a 
zamýšlí jej rozšířit nebo zvýšit jeho 
účinnost, a to i pokud jde o cílovou 
skupinu daného programu, dobu jeho 
trvání nebo způsobilé produkty, lze 
poskytnout podporu Unie za předpokladu, 
že jsou dodrženy limity uvedené v odst. 4 
písm. b), pokud jde o poměr podpory Unie 
k celkovému vnitrostátnímu příspěvku. V 
takovém případě členský stát ve své 
prováděcí strategii uvede, jak zamýšlí svůj 
program rozšířit nebo zvýšit jeho účinnost.

6. Kromě podpory Unie mohou členské 
státy poskytovat vnitrostátní podporu v 
souladu s článkem 152.

6. Kromě podpory Unie mohou členské 
státy poskytovat vnitrostátní podporu v 
souladu s článkem 152.

7. Programem Unie „Ovoce do škol“ 
nejsou dotčeny žádné samostatné 
vnitrostátní programy, které se týkají 
dodávek ovoce do škol a jsou v souladu s 

7. Programem Unie „Ovoce a zelenina do 
škol“ nejsou dotčeny žádné samostatné 
vnitrostátní programy, které se týkají 
dodávek ovoce a zelenina do škol a jsou v 
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právem Unie. souladu s právem Unie.
8. Unie může také podle článku 6 nařízení 
(ES) č. […] o financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky 
financovat opatření týkající se informací, 
sledování a hodnocení související s 
programem „Ovoce do škol“, včetně 
zvyšování informovanosti veřejnosti o 
tomto programu, a související opatření pro 
vytváření sítí.

8. Unie může také podle článku 6 nařízení 
(ES) č. […] o financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky 
financovat opatření týkající se informací, 
sledování a hodnocení související s 
programem „Ovoce a zelenina do škol“, 
včetně zvyšování informovanosti veřejnosti 
o tomto programu, a související opatření 
pro vytváření sítí.

8a. Členské státy účastnící se programu 
zveřejní v místě distribuce výrobků 
informaci o své účasti v programu 
podpory a oznámí, že se jedná o program 
dotovaný Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 130-132

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 Článek 22
Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví opatření uvedená v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví opatření uvedená v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

2. Vzhledem k potřebě podpořit zdravé 
stravovací návyky dětí může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro:

2. Vzhledem k potřebě zaručit, že 
provádění programu bude účinně 
odpovídat stanoveným cílům, může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro:

a) produkty, které nejsou způsobilé pro 
program, s ohledem na výživové aspekty;

a) produkty, které nejsou způsobilé pro 
program, s ohledem na výživové aspekty;

b) cílovou skupinu programu, b) cílovou skupinu programu,

c) celostátní nebo regionální strategie, 
které musí členské státy vypracovat, aby 

c) celostátní nebo regionální strategie, 
které musí členské státy vypracovat, aby 
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mohly požívat výhod podpory, včetně 
doprovodných opatření;

mohly požívat výhod podpory, včetně 
doprovodných opatření;

d) schvalování a výběr žadatelů o podporu. d) schvalování a výběr žadatelů o podporu.
3. Vzhledem k potřebě zajistit účinné a 
cílené používání evropských fondů může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro:

3. Vzhledem k potřebě zajistit účinné a 
cílené používání evropských fondů může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro:

a) objektivní kritéria pro přidělování 
podpory mezi členské státy, předběžné 
přidělování podpory mezi členské státy a 
metodu pro přerozdělení podpory mezi 
členské státy založenou na obdržených 
žádostech;

a) dodatečná kritéria pro předběžné 
přidělování podpory mezi členské státy a 
metodu pro přerozdělení podpory mezi 
členské státy založenou na obdržených 
žádostech o podporu,

b) náklady způsobilé pro podporu, včetně 
možnosti stanovit pro tyto náklady celkový 
strop,

b) náklady způsobilé pro podporu, včetně 
možnosti stanovit pro tyto náklady celkový 
strop,

c) sledování a hodnocení. c) sledování a hodnocení.
4. Vzhledem k potřebě podpořit 
informovanost o programech může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci po zúčastněných členských 
státech požadovat, aby informovaly o 
subvenční roli projektu.

4. Vzhledem k potřebě zvýšit 
informovanost o programu podpory může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanovit podmínky, za nichž 
členské státy zveřejňují svou účast v 
programu podpory a skutečnost, že se 
jedná o program dotovaný Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 Článek 23

Prováděcí pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem

Prováděcí pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout všechna nezbytná opatření 
související s tímto pododdílem, zejména

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření související 
s tímto pododdílem, pokud jde o: 
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pokud jde o: 
a) definitivní rozdělení podpory mezi 
zúčastněné členské státy v rámci 
prostředků, jež jsou v rozpočtu vyčleněny;

a) definitivní rozdělení podpory mezi 
zúčastněné členské státy v rámci
prostředků, jež jsou v rozpočtu vyčleněny;

b) žádosti o podporu a platby; b) žádosti o podporu a platby;
c) způsoby propagace a opatření pro 
vytváření sítí v rámci programu.

c) způsoby propagace a opatření pro 
vytváření sítí v rámci programu.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 134-137, 932, 937, 
939

Návrh nařízení
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 Článek 24
Dodávání mléčných výrobků dětem Podpora na dodávání mléka a mléčných 

výrobků dětem
1. Podpora Unie se poskytuje na dodávky 
některých produktů odvětví mléka a 
mléčných výrobků dětem do školských
zařízení. 

1. V souladu s podmínkami, které stanoví 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů podle 
článků 25 a 26 se podpora Unie poskytuje 
na dodávky mléka a mléčných výrobků 
kódů KN 0401, 0403, 0404 90 a 0406 nebo 
kódu KN 2202 90 dětem do zařízení 
uvedených v článku 20a.  

2. Členské státy, které se chtějí na 
programu podílet, vypracují nejdříve na 
celostátní nebo regionální úrovni strategii 
pro jeho provádění.

2. Členské státy, které se chtějí na 
programu podílet, vypracují nejdříve na 
celostátní nebo regionální úrovni strategii 
pro jeho provádění. Stanoví rovněž 
doprovodná opatření, která mohou 
zahrnovat informace o opatřeních pro 
vzdělávání týkající se zdravých 
stravovacích návyků, místních 
potravinových řetězců a boje proti plýtvání 
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potravinami, která jsou nutná pro 
zajištění účinnosti programu.

2a. Při vypracovávání strategií sestaví 
členské státy v souladu s pravidly, které 
přijala Komise podle článku 25, seznam 
mlék a mléčných výrobků, které jsou 
v rámci příslušných programů způsobilé.
2b. Podpora Unie uvedená v odstavci 1 
nesmí nahrazovat financování stávajících 
vnitrostátních programů pro dodávky 
mléka a mléčných výrobků do škol nebo 
jiných programů, v jejichž rámci se do 
škol dodává i mléko a mléčné výrobky. 
Pokud však některý členský stát již 
provádí program, který by byl způsobilý 
pro podporu Unie podle tohoto článku, a 
hodlá jej rozšířit nebo zvýšit jeho 
účinnost, například pokud jde o cílovou 
skupinu daného programu nebo dobu 
jeho trvání, lze poskytnout podporu Unie. 
V takovém případě členský stát ve své 
prováděcí strategii uvede, jak má v úmyslu 
svůj program rozšířit nebo zvýšit jeho 
účinnost.

3. Kromě podpory Unie mohou členské 
státy poskytovat vnitrostátní podporu v 
souladu s článkem 152.

3. Kromě podpory Unie mohou členské 
státy poskytovat vnitrostátní podporu v 
souladu s článkem 152.

3a. Programem Unie „Mléko a mléčné 
výrobky do škol“ nejsou dotčeny případné 
samostatné vnitrostátní programy, které se 
týkají dodávek mléka a mléčných výrobků 
do škol a jsou v souladu s právem Unie.

4. Opatření týkající se stanovení podpory 
Unie pro veškeré mléko přijme Rada v 
souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy.
5. Podpora Unie stanovená v odstavci 1 se 
poskytuje nejvýše na množství 0,25 litru 
mléka na dítě a školní den.

5. Podpora Unie stanovená v odstavci 1 se 
poskytuje nejvýše na množství 0,25 litru 
mléka na dítě a školní den.

5a. Členské státy účastnící se programu 
zveřejní v místě distribuce výrobků 
informaci o své účasti v programu 
podpory a oznámí, že se jedná o program 
dotovaný Evropskou unií.
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Or. en

Pozměňovací návrh 20
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 140, 141

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 Článek 25

Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci
1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví opatření uvedená v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví opatření uvedená v 
odstavcích 2 až 4 tohoto článku.

2. S ohledem na vývoj vzorců spotřeby 
mléčných výrobků a inovace a vývoj na 
trhu s mléčnými výrobky a s ohledem na 
výživové aspekty Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci určí výrobky, 
které jsou způsobilé pro program, a přijme 
pravidla pro celostátní nebo regionální 
strategie, které členské státy musí 
vypracovat, aby mohly požívat výhod 
podpory, a pro cílovou skupinu programu. 

2. S ohledem na potřebu zaručit, že 
provádění programu bude účinně 
odpovídat stanoveným cílům, může
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro:

a) výrobky, které jsou způsobilé pro 
program v souladu s ustanoveními čl. 24 
odst. 1 a s ohledem na výživové aspekty;
b) cílovou skupinu programu;
c) celostátní nebo regionální strategie, 
které musí členské státy vypracovat, aby 
mohly požívat výhod podpory, včetně 
doprovodných opatření;
d) schvalování a výběr žadatelů o 
podporu;
e) sledování a hodnocení.

3. Vzhledem k nutnosti zajistit způsobilost 
vhodných příjemců a žadatelů pro podporu 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijme podmínky pro 

3. Vzhledem k nutnosti zajistit způsobilost 
vhodných příjemců a žadatelů pro podporu 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijme podmínky pro 



AM\915996CS.doc 29/127 PE497.939v01-00

CS

poskytování podpory. poskytování podpory.
S ohledem na potřebu zajistit, aby žadatelé 
splnili své povinnosti, přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci opatření týkající se skládání 
jistoty, která zaručí splnění v případě, že je 
vyplacena záloha na podporu.

S ohledem na potřebu zajistit, aby žadatelé 
splnili své povinnosti, přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci opatření týkající se skládání 
jistoty, která zaručí splnění v případě, že je 
vyplacena záloha na podporu. 

4. S ohledem na nezbytnost posílení 
informovanosti o programu podpory může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci požádat školská zařízení, aby 
informovala o subvenční roli programu.

4. Vzhledem k potřebě zvýšit 
informovanost o programu podpory může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanovit podmínky, za nichž 
členské státy zveřejňují svou účast v 
programu podpory a skutečnost, že se 
jedná o program dotovaný Unií.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 142-144

Návrh nařízení
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 Článek 26

Prováděcí pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem

Prováděcí pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout veškerá nezbytná opatření, 
zejména pokud jde o:

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření související 
s tímto pododdílem, pokud jde o:

a) postupy, které zajistí dodržování 
maximálního množství způsobilého pro 
podporu;

a) postupy, které zajistí dodržování 
maximálního množství způsobilého pro 
podporu;

b) schvalování žadatelů, žádostí o podporu 
a plateb;

b) žádosti o podporu a platby;

c) způsoby propagace programu. c) způsoby propagace programu.

ca) stanovení podpory Unie pro veškeré 
mléko a mléčné výrobky vzhledem k tomu, 
že je třeba dostatečným způsobem 
podněcovat k dodávkám do zařízení 
uvedených v článku 20a mléčnými 
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výrobky.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 145, 146, 148, 149, 
956, 960, 973, 976, 984

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 Článek 27
Podpora organizacím hospodářských 

subjektů
Programy na podporu odvětví olivového 

oleje a stolních oliv
1. Unie financuje tříleté pracovní programy 
vypracované organizacemi hospodářských 
subjektů podle článku 109 v jedné nebo 
více z těchto oblastí: 

1. Unie financuje tříleté pracovní programy 
vypracované organizacemi producentů 
uznanými podle článku 106 nebo 
mezioborovými organizacemi uznanými 
podle článku 108 v jedné nebo více 
z těchto oblastí: 

-a) sledování a správa trhů v odvětví 
olivového oleje a stolních oliv;

a) zmírnění dopadů pěstování oliv na 
životní prostředí;

a) zmírnění dopadů pěstování oliv na 
životní prostředí;

aa) zvýšení konkurenceschopnosti 
pěstování oliv prostřednictvím 
modernizace a restrukturalizace;

b) zlepšení jakosti produkce olivového 
oleje a stolních oliv;

b) zlepšení jakosti produkce olivového 
oleje a stolních oliv;

c) systém sledování, ověřování a ochrany 
jakosti olivového oleje a stolních oliv, 
zejména sledování jakosti olivového oleje 
prodávaného konečným spotřebitelům, pod 
dohledem správních orgánů členských 
států.

c) systém sledování, ověřování a ochrany 
jakosti olivového oleje a stolních oliv, 
zejména sledování jakosti olivového oleje 
prodávaného konečným spotřebitelům, pod 
dohledem správních orgánů členských 
států.

ca) šíření informací o činnostech 
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vykonávaných organizacemi 
hospodářských subjektů s cílem zlepšit 
jakost olivového oleje a stolních oliv.

2. Finanční příspěvek Unie na pracovní 
programy uvedené v odstavci 1 činí:

2. Finanční příspěvek Unie na pracovní 
programy uvedené v odstavci 1 činí:

a) 11 098 000 EUR ročně pro Řecko; a) 11 098 000 EUR ročně pro Řecko;

b) 576 000 EUR ročně pro Francii; a b) 576 000 EUR ročně pro Francii; a
c) 35 991 000 EUR ročně pro Itálii. c) 35 991 000 EUR ročně pro Itálii.

2a. Jiné členské státy než ty, které jsou 
uvedené odstavci 2, mohou využít celek 
nebo část finančních prostředků 
dostupných v rámci finančních limitů 
stanovených v článku 14 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
[XXXX/XXXX], kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům,
pro účely financování pracovních 
programů uvedených v odstavci 1.

3. Maximální financování pracovních 
programů uvedených v odstavci 1 Unií se 
rovná částkám zadrženým členskými státy. 
Maximální financování způsobilých 
nákladů činí:

3. Maximální financování pracovních 
programů uvedených v odstavci 1 Unií se 
rovná částkám zadrženým členskými státy. 
Maximální financování způsobilých 
nákladů činí:

a) 75 % na činnosti v oblastech uvedených 
v odst. 1 písm. a);

a) 75 % na činnosti v oblastech uvedených 
v odst. 1 písm. -a), a) a aa);

b) 75 % na investice do dlouhodobých 
aktiv a 50 % na ostatní činnosti v oblasti 
uvedené v odst. 1 písm. b);

b) 75 % na investice do dlouhodobých 
aktiv a 50 % na ostatní činnosti v oblasti 
uvedené v odst. 1 písm. b);

c) 75 % na pracovní programy, které 
provádějí schválené organizace 
hospodářských subjektů alespoň ze dvou 
producentských členských států nejméně 
ve třech třetích zemích nebo 
neproducentských členských státech v 
oblastech uvedených v odst. 1 písm. c), a 
50 % na jiné činnosti v těchto oblastech.

c) 75 % na pracovní programy, které 
provádějí schválené organizace 
hospodářských subjektů alespoň ze dvou 
producentských členských států nejméně 
ve třech třetích zemích nebo 
neproducentských členských státech v 
oblastech uvedených v odst. 1 písm. c) a 
ca), a 50 % na jiné činnosti v těchto 
oblastech.

Financování zbývající části zajistí 
příslušný členský stát do výše 50 % 
nákladů nehrazených z finančních 
prostředků Unie.

Financování zbývající části zajistí 
příslušný členský stát do výše 50 % 
nákladů nehrazených z finančních 
prostředků Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 Článek 28
Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci

1. Vzhledem k potřebě zajistit, aby 
podpora uvedená v článku 27 splnila své 
cíle zlepšení kvality produkce olivového 
oleje a stolních oliv, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o:

1. Vzhledem k potřebě zajistit, aby 
podpora uvedená v článku 27 splnila své 
cíle zlepšení kvality produkce olivového 
oleje a stolních oliv, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o:

a) podmínky schvalování organizací 
hospodářských subjektů pro účely režimu 
podpory a pozastavení nebo odnětí 
schválení; 
b) opatření způsobilá pro financování 
Unie;

b) podrobnosti opatření způsobilých pro 
financování Unie;

c) přidělení finančních prostředků Unie 
konkrétním opatřením;

c) přidělení finančních prostředků Unie 
konkrétním opatřením;

d) činnosti a náklady, které nejsou pro 
financování Unie způsobilé;

d) činnosti a náklady, které nejsou pro 
financování Unie způsobilé;

e) výběr a schvalování pracovních 
programů.

e) výběr a schvalování pracovních 
programů.

2. Vzhledem k potřebě zajistit, aby 
hospodářské subjekty dodržovaly své 
povinnosti, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, které požadují 
složení jistoty v případě, že je vyplacena 
záloha na podporu.

2. Vzhledem k potřebě zajistit, aby 
hospodářské subjekty dodržovaly své 
povinnosti, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, které požadují 
složení jistoty v případě, že je vyplacena 
záloha na podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Michel Dantin
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Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 152-154

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 Článek 30

Provozní fondy Provozní fondy
1. Organizace producentů v odvětví ovoce 
a zeleniny mohou zřídit provozní fond. 
Tento fond je financován

1. Organizace producentů v odvětví ovoce 
a zeleniny nebo jejich sdružení mohou 
zřídit tříletý až pětiletý provozní fond. 
Tento fond je financován

a) z finančních příspěvků členů nebo 
organizace producentů samé;

a) z finančních příspěvků:

i) členů organizace producentů nebo
organizace producentů samé, nebo
ii) sdružení organizací producentů 
prostřednictvím členů těchto sdružení;

b) z finanční podpory Unie, kterou lze 
organizacím producentů poskytnout v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
aktech v přenesené pravomoci a v 
prováděcích aktech přijatých Komisí podle 
článků 35 a 36.

b) z finanční podpory Unie, kterou lze 
organizacím producentů nebo jejich 
sdružením, poskytnout v souladu s 
podmínkami stanovenými v aktech v 
přenesené pravomoci a v prováděcích 
aktech přijatých Komisí podle článků 35 a 
36, pokud předkládají, spravují či 
provádějí některý operační program nebo 
částečný operační program.

2. Provozní fondy se používají pouze k 
financování operačních programů, které 
byly předloženy členským státům a jimi 
schváleny.

2. Provozní fondy se používají pouze k 
financování operačních programů, které 
byly předloženy členským státům a jimi 
schváleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 155, 157-165, 1013, 
1015, 1025, 1028, 1032, 1034
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Návrh nařízení
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 Článek 31
Operační programy Operační programy

1. Operační programy v odvětví ovoce 
a zeleniny sledují alespoň dva nebo více 
z cílů stanovených v čl. 106 písm. c) nebo 
tyto cíle:

1. Operační programy v odvětví ovoce 
a zeleniny sledují alespoň dva nebo více 
z cílů stanovených v čl. 106 písm. c) nebo 
dva z těchto cílů:

a) plánování produkce; a) plánování produkce;
b) zlepšování jakosti produktů; b) zlepšování jakosti produktů, ať už 

v podobě čerstvé, nebo zpracované;
c) zvyšování obchodní hodnoty produktů; c) zvyšování obchodní hodnoty produktů;

d) propagaci produktů v čerstvém i 
zpracovaném stavu;

d) propagaci produktů v čerstvém i 
zpracovaném stavu;

e) environmentální opatření a metody 
produkce šetrné k životnímu prostředí, 
včetně ekologického zemědělství;

e) environmentální opatření zejména 
v oblasti vodního hospodářství a metody 
produkce, manipulace, výroby 
a zpracování šetrné k životnímu prostředí, 
včetně ekologického zemědělství 
a integrované produkce;

f) předcházení krizím a jejich řešení. f) předcházení krizím a jejich řešení.
Operační programy se předkládají 
členským státům ke schválení.

Operační programy se předkládají 
členským státům ke schválení.

1a. Sdružení organizací producentů 
mohou zastupovat své členy za účelem 
správy, zpracování, provádění a 
předkládání operačních programů. 
Tato sdružení mohou rovněž předkládat 
částečné operační programy složené
z činností, které členské organizace 
uvedly, ale neuskutečnily v rámci svých 
operačních programů. Tyto částečné 
operační programy podléhají stejným 
pravidlům jako ostatní operační programy 
a jsou zkoumány zároveň s operačními 
programy členských organizací.
Za tímto účelem členské státy zajistí, aby
a) opatření v rámci částečných operačních 
programů byla plně financována z 
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příspěvků členských organizací 
příslušného sdružení a finanční 
prostředky byly získávány z provozních 
fondů těchto členských organizací; 
b) opatření a odpovídající finanční 
příspěvky byly uvedeny v operačních 
programech všech členských organizací;
c) nedocházelo k dvojímu financování 
projektů.

2. Předcházení krizím a jejich řešení 
uvedené v odst. 1 písm. f) se týká 
předcházení krizím a jejich zvládání na 
trzích s ovocem a zeleninou a zahrnuje v 
této souvislosti:

2. Předcházení krizím a jejich řešení 
uvedené v odst. 1 písm. f) se týká 
předcházení krizím a jejich zvládání na 
trzích s ovocem a zeleninou a zahrnuje v 
této souvislosti:

a) stažení z trhu; a) prognózy a kontrolu produkce a 
spotřeby;

b) sklízení nezralého ovoce a zeleniny 
nebo jejich nesklízení;

b) investice zajišťující účinnější řízení 
množství uvedených na trh;

c) propagaci a komunikaci; c) opatření odborné přípravy, výměnu 
osvědčených postupů a budování 
strukturálních kapacit;

d) opatření odborné přípravy; d) propagaci a komunikaci, a to jak 
v rámci předcházení krizím, tak v jejich 
průběhu;

e) pojištění úrody; e) podporu na správní náklady zřizování 
vzájemných fondů;

f) podporu správních nákladů na 
zřizování vzájemných fondů.

f) podpory na klučení za účelem obměny 
sadů;

g) stažení z trhu, rovněž v případě 
produktů, které jsou zpracovávány 
organizacemi producentů;
h) sklízení nezralého ovoce a zeleniny 
nebo jejich nesklízení;
i) pojištění úrody.

Opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení, včetně splácení jistiny a úroků 
podle třetího pododstavce, nesmí 
představovat více než jednu třetinu výdajů 
operačního programu.

Opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení, včetně splácení jistiny a úroků 
podle čtvrtého pododstavce, nesmí 
představovat více než 40 % výdajů 
operačního programu.

Činnosti k pojištění úrody zahrnují 
opatření, která přispívají k ochraně 
příjmů producentů a k pokrytí tržních 
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ztrát vzniklých organizacím producentů 
nebo jejím členům v důsledku přírodních 
katastrof, nepříznivých klimatických jevů, 
chorob nebo zamoření škůdci. Příjemci 
musí prokázat, že přijali potřebná 
opatření pro předcházení rizikům. 

Organizace producentů mohou uzavírat 
půjčky za obchodních podmínek pro 
financování opatření spojených 
s předcházením krizím a jejich řešením. V 
tom případě lze splácení jistiny a úroků z 
těchto půjček zahrnout do operačního 
programu, a může na ně proto být 
poskytnuta finanční podpora Unie podle 
článku 32. Všechna zvláštní opatření pro 
předcházení krizím a jejich řešení se 
financují buď prostřednictvím těchto 
půjček, nebo přímo, nikoliv však oběma 
způsoby najednou.

Organizace producentů mohou uzavírat 
půjčky za obchodních podmínek pro 
financování opatření spojených 
s předcházením krizím a jejich řešením. V 
tom případě lze splácení jistiny a úroků z 
těchto půjček zahrnout do operačního 
programu, a může na ně proto být 
poskytnuta finanční podpora Unie podle 
článku 32. Všechna zvláštní opatření pro 
předcházení krizím a jejich řešení se 
mohou financovat buď prostřednictvím 
těchto půjček, nebo přímo organizacemi 
producentů.

2a. Pro účely tohoto oddílu se:
a) „sklízením nezralého ovoce a zeleniny“ 
rozumí úplné nebo částečné sklízení 
neobchodovatelných produktů na určité 
ploše, které se provádí před počátkem 
obvyklé sklizně. Dotčené produkty nesmějí 
být poškozeny ještě před sklizní nezralého 
ovoce a zeleniny, a to ani klimatickými 
podmínkami, chorobou, ani jiným 
způsobem;
b) „nesklízením“ rozumí situace, kdy se 
na dotčené ploše nesklidí během 
normálního produkčního cyklu žádná 
produkce k obchodním účelům, nebo část 
takové produkce. Zničení produktů v 
důsledku klimatického jevu nebo 
napadení chorobou se však nepokládá za 
nesklízení.

3. Členské státy zajistí, aby 3. Členské státy zajistí, aby

a) operační programy zahrnovaly dvě nebo 
více environmentálních opatření; nebo

a) operační programy zahrnovaly dvě nebo 
více environmentálních opatření; nebo

b) aby se nejméně 10 % výdajů v rámci 
operačních programů týkalo 
environmentálních opatření.

b) aby se nejméně 10 % výdajů v rámci 
operačních programů týkalo 
environmentálních opatření.

Environmentální opatření musí dodržovat Environmentální opatření musí dodržovat 
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požadavky na agroenvironmentální platby 
stanovené v čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV).

požadavky na agroenvironmentální platby 
stanovené v čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV).

Pokud se na alespoň 80 % členů organizace 
producentů vztahuje jeden nebo více 
stejných agroenvironmentálních závazků 
stanovených v čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), považuje se 
každý z těchto závazků za environmentální 
opatření podle prvního pododstavce 
písm. a).

Pokud se na alespoň 80 % členů organizace 
producentů vztahuje jeden nebo více 
stejných agroenvironmentálních závazků 
stanovených v čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), považuje se 
každý z těchto závazků za environmentální 
opatření podle prvního pododstavce
písm. a).

Podpora na environmentální opatření podle 
prvního pododstavce kryje dodatečné 
náklady a ušlé příjmy vyplývající 
z opatření.

Podpora na environmentální opatření podle 
prvního pododstavce kryje dodatečné 
náklady a ušlé příjmy vyplývající 
z opatření.

4. Členské státy zajistí, aby se investice 
zvyšující zatížení životního prostředí 
povolovaly pouze v situacích, kdy jsou 
zavedeny účinné prostředky na ochranu 
životního prostředí před touto zátěží.

4. Členské státy zajistí, aby se investice 
zvyšující zatížení životního prostředí 
povolovaly pouze v situacích, kdy jsou 
zavedeny účinné prostředky na ochranu 
životního prostředí před touto zátěží.

Or. en

(Paragraph 2 point d has become point c, point c becomes point d, point f becomes point e, 
point e becomes point i, point b becomes point h)

Pozměňovací návrh 26
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 66-168, 1056, 1065

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 Článek 32

Finanční podpora Unie Finanční podpora Unie
1. Finanční podpora Unie se rovná částce 
finančních příspěvků podle čl. 30 odst. 1 
písm. a), které byly skutečně zaplaceny, a 
je omezena na 50 % skutečně 

1. Finanční podpora Unie se rovná částce 
finančních příspěvků podle čl. 30 odst. 1 
písm. a), které byly skutečně zaplaceny, a 
je omezena na 50 % skutečně 
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vynaložených výdajů. vynaložených výdajů nebo 75 % v případě 
nejvzdálenějších regionů.

2. Finanční podpora Unie je omezena na 
4,1 % hodnoty produkce uvedené na trh 
každou organizací producentů.

2. Finanční podpora Unie je omezena na 
4,1 % hodnoty produktů v čerstvém nebo 
zpracovaném stavu uvedených na trh 
každou organizací producentů nebo jejich 
sdružením.

Uvedený podíl však může být zvýšen na 
4,6 % hodnoty produkce uvedené na trh, 
pokud se částka přesahující 4,1 % hodnoty 
produkce uvedené na trh použije pouze na 
opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení. 

Uvedený podíl však může být zvýšen na 
4,6 % hodnoty produktů v čerstvém nebo 
zpracovaném stavu uvedených na trh 
organizací producentů, pokud se částka 
přesahující 4,1 % hodnoty produktů v 
čerstvém nebo zpracovaném stavu 
uvedených na trh použije pouze na 
opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení. 

V případě sdružení organizací producentů 
však může být tento podíl zvýšen na 5 % 
hodnoty produktů v čerstvém nebo 
zpracovaném stavu uvedených na trh 
sdružením nebo jeho členy, pokud je 
částka přesahující 4,1 % hodnoty 
produktů v čerstvém nebo zpracovaném 
stavu uvedených na trh použita výhradně 
na opatření pro předcházení krizím 
a jejich řešení, která provádí toto sdružení 
organizací producentů jménem svých 
členů.

3. Na žádost organizace producentů se 50% 
podíl stanovený v odstavci 1 pro operační 
program nebo část operačního programu 
zvýší na 60 %, pokud splňuje alespoň 
jednu z těchto podmínek:

3. Na žádost organizace producentů se 50% 
podíl stanovený v odstavci 1 pro operační 
program nebo část operačního programu 
zvýší na 60 %, pokud splňuje alespoň 
jednu z těchto podmínek:

a) je předložen několika organizacemi 
producentů z Unie podílejícími se 
v různých členských státech na 
přeshraničních činnostech; 

a) je předložen několika organizacemi 
producentů z Unie podílejícími se 
v různých členských státech na 
přeshraničních činnostech; 

b) je předložen jednou nebo více 
organizacemi producentů zapojenými do 
činnosti vedené na mezioborovém základě;

b) je předložen jednou nebo více 
organizacemi producentů zapojenými do 
činnosti vedené na mezioborovém základě;

c) zahrnuje pouze zvláštní podporu pro 
produkci ekologických produktů, na něž se 
vztahuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007;

c) zahrnuje pouze zvláštní podporu pro 
produkci ekologických produktů, na něž se 
vztahuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007;

d) jde o první operační program předložený d) jde o první operační program předložený 
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uznanou organizací producentů, která se 
sloučila s jinou uznanou organizací 
producentů;

uznanou organizací producentů, která se 
sloučila s jinou uznanou organizací 
producentů;

da) je předložen několika uznanými 
organizacemi producentů seskupených v 
rámci společné obchodní dceřiné 
společnosti;

e) jde o první operační program předložený 
uznaným sdružením organizací 
producentů;

e) jde o první operační program předložený 
uznaným sdružením organizací 
producentů;

f) je předložen organizacemi producentů 
v členských státech, kde organizace 
producentů uvádějí na trh méně než 20 % 
produkce ovoce a zeleniny;

f) je předložen organizacemi producentů 
v členských státech, kde organizace 
producentů uvádějí na trh méně než 20 % 
produkce ovoce a zeleniny;

g) je předložen organizací producentů v 
jednom z nejvzdálenějších regionů 
vymezených v článku 349 Smlouvy;

g) je předložen organizací producentů 
v jednom z nejvzdálenějších regionů 
vymezených v článku 349 Smlouvy nebo 
na menších ostrovech v Egejském moři 
vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1405/2006;

h) zahrnuje pouze zvláštní podporu na 
opatření týkající se propagace spotřeby 
ovoce a zeleniny zaměřené na děti ve 
školských zařízeních.
4. 50% podíl stanovený v odstavci 1 se 
zvýší na 100 % v případě stažení ovoce a 
zeleniny z trhu v množství, které 
nepřevyšuje 5 % objemu produkce uvedené 
na trh každou organizací producentů, 
přičemž se staženými produkty se naloží 
takto:

4. 50% podíl stanovený v odstavci 1 se 
zvýší na 100 % v případě stažení ovoce a 
zeleniny z trhu v množství, které 
nepřevyšuje 5 % objemu produkce uvedené 
na trh každou organizací producentů, 
přičemž se staženými produkty se naloží 
takto:

a) bezplatně se rozdělí mezi dobročinné 
organizace a nadace schválené k tomuto 
účelu členskými státy pro použití při jejich 
činnostech spojených s pomocí osobám, 
kterým vnitrostátní právo přiznává nárok 
na podporu z veřejných prostředků 
zejména proto, že se jim nedostává 
nezbytných prostředků k obživě;

a) bezplatně se rozdělí mezi dobročinné 
organizace a nadace schválené k tomuto 
účelu členskými státy pro použití při jejich 
činnostech spojených s pomocí osobám, 
kterým vnitrostátní právo přiznává nárok 
na podporu z veřejných prostředků 
zejména proto, že se jim nedostává 
nezbytných prostředků k obživě;

b) bezplatně se rozdělí mezi nápravná 
zařízení, školy a státní vzdělávací zařízení 
a dětské prázdninové tábory, jakož i 
nemocnice a domovy důchodců určené 
členskými státy, které přijmou všechna 

b) bezplatně se rozdělí mezi nápravná 
zařízení, školy a zařízení uvedená v článku 
20a a dětské prázdninové tábory, jakož i 
nemocnice a domovy důchodců určené 
členskými státy, které přijmou všechna 
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nezbytná opatření, aby takto přidělená 
množství doplňovala množství běžně 
nakupovaná těmito zařízeními.

opatření nezbytná k tomu, aby takto 
přidělená množství doplňovala množství 
běžně nakupovaná těmito zařízeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Článek 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34 Článek 34
Vnitrostátní rámec a vnitrostátní 
strategie pro operační programy

Vnitrostátní rámec a vnitrostátní 
strategie pro operační programy

1. Členské státy stanoví vnitrostátní rámec 
pro vypracování obecných podmínek 
vztahujících se na environmentální 
opatření uvedená v čl. 31 odst. 3. Tento 
rámec zejména stanoví, že tato opatření 
splňují příslušné požadavky nařízení (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), zejména 
požadavky na soudržnost obsažené v 
článku 6 uvedeného nařízení. 

1. Členské státy stanoví vnitrostátní rámec 
pro vypracování obecných podmínek 
vztahujících se na environmentální 
opatření uvedená v čl. 31 odst. 3. Tento 
rámec zejména stanoví, že tato opatření 
splňují příslušné požadavky nařízení (EU) 
č. […] o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV), zejména 
požadavky na soudržnost obsažené v 
článku 6 uvedeného nařízení. 

Členské státy předloží svůj navrhovaný 
rámec Komisi, která si může 
prostřednictvím prováděcích aktů ve lhůtě 
tří měsíců vyžádat změny, pokud zjistí, že 
návrh nepřispívá k plnění cílů stanovených 
v článku 191 Smlouvy a v sedmém akčním 
programu Společenství pro životní 
prostředí. Investice do jednotlivých 
podniků podpořené operačními programy 
musejí tyto cíle také splňovat.

Členské státy předloží svůj navrhovaný 
rámec Komisi, která si může 
prostřednictvím prováděcích aktů přijatých 
bez použití čl. 162 odst. 2 nebo 3 ve lhůtě 
tří měsíců vyžádat změny, pokud zjistí, že 
návrh nepřispívá k plnění cílů stanovených 
v článku 191 Smlouvy a v sedmém akčním 
programu Společenství pro životní 
prostředí. Investice do jednotlivých 
podniků podpořené operačními programy 
musejí tyto cíle také splňovat.

2. Každý členský stát stanoví vnitrostátní 
strategii pro udržitelné operační programy 
na trhu s ovocem a zeleninou. Tato 
strategie zahrnuje:

2. Každý členský stát stanoví vnitrostátní
strategii pro udržitelné operační programy 
na trhu s ovocem a zeleninou. Tato 
strategie zahrnuje:
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a) analýzu situace ve smyslu silných a 
slabých stránek a možnosti rozvoje;

a) analýzu situace ve smyslu silných a 
slabých stránek a možnosti rozvoje;

b) odůvodnění zvolených priorit; b) odůvodnění zvolených priorit;
c) cíle operačních programů a nástrojů a 
výkonnostní ukazatele;

c) cíle operačních programů a nástrojů a 
výkonnostní ukazatele;

d) hodnocení operačních programů; d) hodnocení operačních programů;

e) oznamovací povinnosti organizací 
producentů.

e) oznamovací povinnosti organizací 
producentů.

Do vnitrostátní strategie se rovněž začlení 
vnitrostátní rámec podle odstavce 1.

Do vnitrostátní strategie se rovněž začlení 
vnitrostátní rámec podle odstavce 1.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na členské 
státy, v nichž neexistují uznané organizace 
producentů.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na členské 
státy, v nichž neexistují uznané organizace 
producentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1070

Návrh nařízení
Článek 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 34a
Vnitrostátní síť

1. Členské státy mohou vytvořit 
vnitrostátní síť pro ovoce a zeleninu, 
která bude sdružovat organizace 
producentů, sdružení organizací 
producentů a orgány zapojené do
provádění vnitrostátní strategie.
2. Síť se financuje odvodem nejvýše 0,5 % 
z podílu Unie na financování provozních 
fondů.
3. Cílem sítě je řídit tuto síť, posuzovat 
přenositelné osvědčené postupy 
a shromažďovat relevantní informace, 
pořádat konference a semináře pro osoby 
zapojené do řízení vnitrostátní strategie, 
provádět programy určené k jejímu 
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sledování a posuzování a další činnosti 
uvedené ve vnitrostátní strategii.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 171-177

Návrh nařízení
Článek 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35 Článek 35
Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci

Vzhledem k potřebě zajistit účinnou, 
cílenou a udržitelnou podporu organizací 
producentů v odvětví ovoce a zeleniny se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví pravidla pro: 

Vzhledem k potřebě zajistit účinnou, 
cílenou a udržitelnou podporu organizací 
producentů v odvětví ovoce a zeleniny se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví pravidla pro: 

a) provozní fondy a operační programy, 
pokud jde o:

a) provozní fondy a operační programy, 
pokud jde o:

i) odhadovanou výši, financování a použití 
provozních fondů,

i) odhadovanou výši, financování a použití 
provozních fondů,

ii) obsah, dobu trvání, schvalování a 
úpravu operačních programů,

ii) obsah, dobu trvání, schvalování a 
úpravu operačních programů,

iii) způsobilost opatření, činností nebo 
výdajů v rámci operačního programu a 
příslušných doplňkových vnitrostátních 
pravidel, 

iii) způsobilost opatření, činností nebo 
výdajů v rámci operačního programu, 
pravidel týkajících se investic do 
jednotlivých podniků a příslušných 
doplňkových vnitrostátních pravidel, 

iv) vztah mezi operačními programy a 
programy rozvoje venkova,

iv) vztah mezi operačními programy a 
programy rozvoje venkova,

v) operační programy sdružení organizací 
producentů;

v) operační programy sdružení organizací 
producentů;

va) zvláštní pravidla pro případy, kdy 
sdružení organizací producentů zastupují 
zcela či částečně své členy za účelem 
správy, vypracování, provádění a 
předkládání operačních programů;
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b) strukturu a obsah vnitrostátního rámce a 
vnitrostátní strategie; 

b) strukturu a obsah vnitrostátního rámce a 
vnitrostátní strategie; 

c) finanční podporu Unie, pokud jde o: c) finanční podporu Unie, pokud jde o: 
i) základ pro výpočet finanční podpory 
Unie, zejména hodnoty produkce 
organizací producentů uvedené na trh,

i) základ pro výpočet finanční podpory 
Unie, zejména hodnoty produkce 
organizací producentů uvedené na trh,

ii) platná referenční období pro výpočet 
podpory,

ii) platná referenční období pro výpočet 
podpory,

iii) snížení nároků na finanční podporu v 
případě pozdního předložení žádostí o 
podporu,

iii) snížení nároků na finanční podporu v 
případě pozdního předložení žádostí o 
podporu,

iv) ustanovení o zálohách a skládání a 
propadnutí jistot v případě vyplácení záloh;

iv) ustanovení o zálohách a skládání a 
propadnutí jistot v případě vyplácení záloh;

iva) zvláštní pravidla pro financování
operačních programů sdružení organizací 
producentů, zejména pravidel pro omezení 
podpory uvedená v čl. 32 odst. 2;

d) opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení týkající se:

d) opatření pro předcházení krizím a jejich 
řešení týkající se:

i) volby opatření pro předcházení krizím a 
jejich řešení, 

i) volby opatření pro předcházení krizím a 
jejich řešení, 

ii) definice stažení z trhu, ii) podmínek, za nichž se přistoupí ke
stažení z trhu,

iii) určení stažených produktů, iii) určení stažených produktů,

iv) maximální podpory pro stažení z trhu, iv) maximální podpory pro stažení z trhu,
v) předchozích oznámení v případě stažení 
z trhu,

v) předchozích oznámení v případě stažení 
z trhu,

vi) výpočtu objemu produkce uváděné na 
trh v případě stažení z trhu,

vi) výpočtu objemu produkce uváděné na 
trh v případě stažení z trhu,

vii) uvádění znaku Evropské unie na 
baleních produktů pro bezplatné 
rozdělování,

vii) uvádění znaku Evropské unie na 
baleních produktů pro bezplatné 
rozdělování,

viii) podmínek pro příjemce stažených 
produktů,

viii) podmínek pro příjemce stažených 
produktů,

ix) definice sklízení nezralého ovoce a 
zeleniny a jejich nesklízení,
x) podmínek sklízení nezralého ovoce a 
zeleniny a jejich nesklízení,

x) podmínek sklízení nezralého ovoce a 
zeleniny a jejich nesklízení,

xi) cílů pojištění úrody, xi) podmínek pro pojištění úrody; 
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xii) definice nepříznivého klimatického 
jevu,
xiii) podmínek podpory na správní náklady 
na zřizování vzájemných fondů;

xiii) podmínek podpory na správní náklady 
na zřizování vzájemných fondů;

e) vnitrostátní finanční podporu, pokud jde 
o:

e) vnitrostátní finanční podporu, pokud jde 
o:

i) stupeň organizovanosti producentů, i) stupeň organizovanosti producentů,
ii) úpravy operačních programů, ii) úpravy operačních programů,

iii) snížení nároků na finanční podporu v 
případě pozdního předložení žádostí o 
finanční podporu,

iii) snížení nároků na finanční podporu v 
případě pozdního předložení žádostí o 
finanční podporu,

iv) skládání, uvolňování a propadnutí jistot 
v případě vyplacení záloh,

iv) skládání, uvolňování a propadnutí jistot 
v případě vyplacení záloh,

v) maximální podíl uhrazení vnitrostátní 
finanční podpory Unií. 

v) maximální podíl uhrazení vnitrostátní 
finanční podpory Unií. 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 180

Návrh nařízení
Článek 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38 Článek 38
Slučitelnost a soudržnost Slučitelnost a soudržnost

1. Programy podpory musí být slučitelné 
s právem Unie a soudržné s činnostmi, 
politikami a prioritami Unie.

1. Programy podpory musí být slučitelné 
s právem Unie a soudržné s činnostmi, 
politikami a prioritami Unie.

2. Členské státy odpovídají za programy 
podpory a zajišťují, aby byly vnitřně 
soudržné a aby byly vypracovány a 
prováděny objektivně, s ohledem na 
hospodářskou situaci příslušných 
producentů a na potřebu vyhnout se 
neopodstatněnému nerovnému zacházení s 
jednotlivými producenty.

2. Členské státy odpovídají za programy 
podpory a zajišťují, aby byly vnitřně 
soudržné a aby byly vypracovány a 
prováděny objektivně, s ohledem na 
hospodářskou situaci příslušných 
producentů a na potřebu vyhnout se 
neopodstatněnému nerovnému zacházení s 
jednotlivými producenty.

3. Podpora se neposkytuje na: 3. Podpora se neposkytuje na:
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a) výzkumné projekty a opatření na 
podporu výzkumných projektů, aniž je 
dotčen čl. 43 odst. 3 písm. d) a e);
b) opatření, která jsou obsažena v 
programech členských států pro rozvoj 
venkova podle nařízení (EU) č. […] o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV).

b) opatření, která jsou obsažena v 
programech členských států pro rozvoj 
venkova podle nařízení (EU) č. […] o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV).

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 181, 182

Návrh nařízení
Článek 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39 Článek 39
Předkládání programů podpory Předkládání programů podpory

1. Každý producentský členský stát 
uvedený v příloze IV předloží Komisi 
návrh pětiletého programu podpory, který 
obsahuje alespoň jedno ze způsobilých 
opatření stanovených v článku 40.

1. Každý producentský členský stát 
uvedený v příloze IV předloží Komisi 
návrh pětiletého programu podpory, který 
obsahuje alespoň jedno ze způsobilých 
opatření stanovených v článku 40.

1a. Podpůrná opatření obsažená v 
programech podpory se vypracovávají na 
územní úrovni, kterou členské státy 
pokládají za nejvhodnější. Dříve než 
členský stát předloží program podpory 
Komisi, provede konzultace s příslušnými 
orgány a organizacemi na odpovídající 
územní úrovni. 
1b. Každý členský stát předloží jediný 
návrh programu podpory, který může 
zohledňovat regionální zvláštnosti.

2. Programy podpory se použijí po uplynutí 
tří měsíců po předložení Komisi.

2. Programy podpory se použijí po uplynutí 
tří měsíců po předložení Komisi.

Pokud však Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu zjistí, že předložený 

Pokud však Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu zjistí, že předložený 
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program podpory není v souladu s pravidly 
uvedenými v tomto oddíle, vyrozumí o tom 
členský stát. V tom případě členský stát 
předloží Komisi upravený program 
podpory. Je-li nesoulad napraven, použije 
se upravený program po uplynutí dvou 
měsíců po jeho předložení; v opačném 
případě se použije tento pododstavec.

program podpory není v souladu s pravidly 
uvedenými v tomto oddíle, vyrozumí o tom 
členský stát. V tom případě členský stát 
předloží Komisi upravený program 
podpory. Je-li nesoulad napraven, použije 
se upravený program po uplynutí dvou 
měsíců po jeho předložení; v opačném 
případě se použije tento pododstavec.

3. Odstavec 2 se použije obdobně na 
změny programů podpory předložené 
členskými státy.

3. Odstavec 2 se použije obdobně na 
změny programů podpory předložené 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1096, 1097

Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Obsah programů podpory

Programy podpory se skládají z těchto 
částí:
a) podrobného popisu navrhovaných 
opatření i jejich kvantifikovaných cílů;
b) výsledků konzultací;
c) posouzení očekávaných technických, 
hospodářských a sociálních dopadů a 
vlivu na životní prostředí;
d) harmonogramu provádění jednotlivých 
opatření;
e) obecného rozpisu financování s 
uvedením prostředků, které mají být 
použity, a předběžného rozdělení 
prostředků na jednotlivá opatření v 
souladu se stropy stanovenými v příloze 
IV;
f) kritérií a množstevních ukazatelů, které 
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se mají používat při sledování 
a hodnocení, a opatření přijatých 
k zajištění toho, aby se programy podpory 
prováděly náležitým a účinným způsobem; 
a
g) určení orgánů a subjektů příslušných 
pro provádění programu podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Článek 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 40 Článek 40
Způsobilá opatření Způsobilá opatření

Programy podpory mohou zahrnovat pouze 
jedno nebo více z těchto opatření:

Programy podpory mohou zahrnovat pouze 
jedno nebo více z těchto opatření:

a) podporu režimu jednotné platby podle 
článku 42;
b) propagaci podle článku 43; b) propagaci podle článku 43;
c) restrukturalizaci a přeměnu vinic podle 
článku 44;

c) restrukturalizaci a přeměnu vinic podle 
článku 44;

d) zelenou sklizeň podle článku 45; d) zelenou sklizeň podle článku 45;

e) vzájemné fondy podle článku 46; e) vzájemné fondy podle článku 46;
f) pojištění sklizně podle článku 47; f) pojištění sklizně podle článku 47;

g) investice podle článku 48; g) investice podle článku 48;
h) destilaci vedlejších produktů podle 
článku 49. 

h) destilaci vedlejších produktů podle 
článku 49. 

ha) výzkum a vývoj podle článku 43a.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1110

Návrh nařízení
Článek 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42 vypouští se
Režim jednotné platby a podpora 

pěstitelům révy
Programy podpory mohou zahrnovat 
pouze podporu pěstitelům révy ve formě
přidělení platebních nároků, o nichž 
rozhodly členské státy do 1. prosince 2012 
podle článku 137 nařízení (EU) č. 
[KOM(2010) 799] a za podmínek 
stanovených v uvedeném článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 113, 1116

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43 Článek 43
Propagace ve třetích zemích Propagace 

1. Podpora podle tohoto článku zahrnuje 
informační nebo propagační opatření 
týkající se vín Unie ve třetích zemích 
za účelem zlepšení jejich 
konkurenceschopnosti v těchto zemích.

1. Podpora podle tohoto článku zahrnuje 
informační nebo propagační opatření 
týkající se vín Unie zejména ve třetích 
zemích a rovněž na vnitřním trhu 
za účelem zlepšení jejich 
konkurenceschopnosti.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
vztahují na vína s chráněným označením 
původu nebo s chráněným zeměpisným 
označením nebo na vína s označením 
moštové odrůdy.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
vztahují na vína s chráněným označením 
původu nebo s chráněným zeměpisným 
označením nebo na vína s označením
moštové odrůdy.
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3. Opatřeními uvedenými v odstavci 1 
mohou být pouze:

3. Opatřeními uvedenými v odstavci 1 
mohou být pouze:

a) opatření zaměřená na vztahy s 
veřejností, propagační a reklamní opatření, 
která především zdůrazňují výhody 
produktů Unie, zejména pokud jde o 
jakost, bezpečnost potravin a šetrnost k 
životnímu prostředí;

a) opatření zaměřená na vztahy s 
veřejností, propagační a reklamní opatření, 
která především zdůrazňují výhody 
produktů Unie, zejména pokud jde o 
jakost, bezpečnost potravin a normy 
kvality životního prostředí;

b) účast na akcích, veletrzích nebo 
výstavách mezinárodního významu;

b) účast na akcích, veletrzích nebo 
výstavách mezinárodního významu;

c) informační kampaně, zejména o režimu 
Unie týkajícím se označení původu, 
zeměpisných označení a ekologické 
produkce;

c) informační kampaně, zejména o režimu 
Unie týkajícím se označení původu, 
zeměpisných označení a ekologické 
produkce;

d) studie o nových trzích potřebné 
pro rozšiřování odbytu;

d) studie o nových trzích potřebné 
pro rozšiřování odbytu;

e) studie vyhodnocující výsledky 
informačních a propagačních opatření.

e) studie vyhodnocující výsledky 
informačních a propagačních opatření.

4. Příspěvek Unie na propagační opatření 
uvedená v odstavci 1 nepřesahuje 50 % 
způsobilých výdajů.

4. Příspěvek Unie na propagační opatření 
uvedená v odstavci 1 nepřesahuje 50 % 
způsobilých výdajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Článek 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43a
Výzkum a vývoj

Podpora výzkumu a vývoje umožní 
financování výzkumných činností 
směřujících zejména ke zlepšení kvality 
produktu, ekologických dopadů produkce 
a bezpečnosti potravin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1125

Návrh nařízení
Článek 43 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 43b
Výměna osvědčených postupů týkajících 
se vyspělých systémů udržitelné produkce
1. Podpora podle tohoto článku zahrnuje 
opatření na podporu výměny osvědčených 
postupů týkajících se vyspělých systémů 
udržitelné produkce, jež umožní 
zemědělcům získat nové schopnosti. 
2. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
uplatní na vyspělé systémy pěstování 
vinné révy a produkce vína, které rozšiřují 
pokryv půdy, zásadním způsobem omezují
používání pesticidů a chemických hnojiv a 
zvyšují rozmanitost odrůd a které jdou 
dále než pravidla podmíněnosti stanovená 
v hlavě VI nařízení (EU) č. […] 
[horizontální nařízení o SZP] 
3. Opatření uvedená v odstavci 1 mohou 
zahrnovat:
a) výběr, popis a zveřejňování 
osvědčených postupů týkajících se 
vyspělých systémů udržitelné produkce; 
b) poskytování odborné přípravy v oblasti 
zemědělství a rozvíjení schopností 
týkajících se vyspělých systémů udržitelné 
produkce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 186-189, 1129, 1130
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Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 44 Článek 44
Restrukturalizace a přeměna vinic Restrukturalizace a přeměna vinic

1. Cílem opatření na restrukturalizaci a 
přeměnu vinic je zvýšení 
konkurenceschopnosti producentů vína.

1. Cílem opatření na restrukturalizaci a 
přeměnu vinic je zvýšení 
konkurenceschopnosti producentů vína.

2. Restrukturalizace a přeměna vinic se 
podporuje, pokud členské státy předloží 
soupis svého produkčního potenciálu v 
souladu s čl. 102 odst. 3.

2. Restrukturalizace a přeměna vinic se 
podporuje, pokud členské státy předloží 
soupis svého produkčního potenciálu v 
souladu s čl. 102 odst. 3.

3. Podpora na restrukturalizaci a přeměnu 
vinic se může vztahovat pouze na jednu 
nebo více z těchto činností:

3. Podpora na restrukturalizaci a přeměnu 
vinic se může vztahovat pouze na jednu 
nebo více z těchto činností:

a) změnu odrůdové skladby, rovněž 
prostřednictvím přeštěpování;

a) změnu odrůdové skladby, rovněž 
prostřednictvím přeštěpování;

b) přemístění vinic; b) přemístění vinic;
c) zdokonalení technik obhospodařování 
vinic.

c) zdokonalení technik obhospodařování 
vinic.

ca) omezení používání pesticidů;
cb) opětovnou výsadbu ze zdravotních 
důvodů, jestliže není k dispozici technické 
řešení na záchranu stávající produkce. 

Podpora se nevztahuje na běžnou obnovu 
starých vinic po skončení jejich přirozené 
životnosti.

Podpora se nevztahuje na běžnou obnovu 
starých vinic, tj. na opětovné osázení 
stejného pozemku stejnou odrůdou a při 
stejném způsobu pěstování po skončení 
jejich přirozené životnosti.

Členské státy mohou stanovit další 
specifikace, zejména pokud jde o stáří 
nahrazovaných vinic.

4. Podpora na restrukturalizaci a přeměnu 
vinic se může poskytovat pouze formou:

4. Podpora na zlepšení systémů produkce 
vína a restrukturalizaci a přeměnu vinic se 
může poskytovat pouze formou

a) náhrady producentům za ztrátu příjmů v 
důsledku provádění tohoto opatření;

a) náhrady producentům za ztrátu příjmů v 
důsledku provádění tohoto opatření;

b) příspěvku na náklady restrukturalizace 
a přeměny vinic.

b) příspěvku na náklady restrukturalizace 
a přeměny vinic.
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5. Náhrada producentům za ztrátu příjmů 
podle odst. 4 písm. a) může pokrýt až 
100 % příslušné ztráty a poskytovat se 
formou

5. Náhrada producentům za ztrátu příjmů 
podle odst. 4 písm. a) může pokrýt až 
100 % příslušné ztráty a poskytovat se 
formou

a) povolení souběžné existence staré a 
nové vinice během nejvýše tříletého 
období, které uplyne do ukončení 
přechodného režimu, bez ohledu na část II 
hlavu I kapitolu III oddíl V pododdíl II 
nařízení (EU) č. [KOM(2010) 799] o 
přechodném režimu práv na výsadbu;

a) povolení souběžné existence staré a 
nové vinice během nejvýše tříletého 
období, které uplyne do ukončení 
přechodného režimu, bez ohledu na část II 
hlavu I kapitolu III oddíl V pododdíl II 
nařízení (ES) č. 1234/2007 o přechodném 
režimu práv na výsadbu;

b) finanční náhrady. b) finanční náhrady.

6. Příspěvek Unie na skutečné náklady 
restrukturalizace a přeměny vinic 
nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů. 
Příspěvek Unie na náklady spojené s 
restrukturalizací a přeměnou vinic v méně 
rozvinutých regionech nepřesáhne 75 %.

6. Příspěvek Unie na skutečné náklady 
restrukturalizace a přeměny vinic 
nepřesáhne 50 % způsobilých nákladů. 
Příspěvek Unie na náklady spojené s 
restrukturalizací a přeměnou vinic v méně 
rozvinutých regionech nepřesáhne 75 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 190, 1135

Návrh nařízení
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 45 Článek 45
Zelená sklizeň Zelená sklizeň

1. Pro účely tohoto článku se zelenou 
sklizní rozumí úplné zničení nebo 
odstranění nezralých vinných hroznů, čímž 
se sníží výnos dané plochy na nulu.

1. Pro účely tohoto článku se zelenou 
sklizní rozumí úplné zničení nebo 
odstranění nezralých vinných hroznů, čímž 
se sníží výnos dané plochy na nulu.

Ponechání vinných hroznů obchodní 
jakosti na révových keřích na konci 
běžného produkčního cyklu (nesklízení 
hroznů) se nepovažuje za zelenou sklizeň.

2. Podpora zelené sklizně má přispět 
k obnovení rovnováhy mezi nabídkou a 
poptávkou na trhu vína v Unii, a 

2. Podpora zelené sklizně má přispět ke 
zlepšení jakosti hroznů a k obnovení 
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na 
trhu vína v Unii, a předcházet tak krizím na 



AM\915996CS.doc 53/127 PE497.939v01-00

CS

předcházet tak krizím na trhu. trhu.
3. Podporu na zelenou sklizeň lze 
poskytovat jako náhradu formou paušální 
platby na hektar, jejíž výši určí dotyčný 
členský stát.

3. Podporu na zelenou sklizeň lze 
poskytovat jako náhradu formou paušální 
platby na hektar, jejíž výši určí dotyčný 
členský stát.

Platba nepřesáhne 50 % celkových 
přímých nákladů na zničení nebo 
odstranění vinných hroznů a ztráty příjmů 
spojené se zničením nebo odstraněním 
vinných hroznů.

Platba nepřesáhne 50 % celkových 
přímých nákladů na zničení nebo 
odstranění vinných hroznů a ztráty příjmů 
spojené se zničením nebo odstraněním 
vinných hroznů.

4. Příslušné členské státy vytvoří systém 
založený na objektivních kritériích, který 
zajistí, aby opatření týkající se zelené 
sklizně nevedlo k náhradě pro jednotlivé 
producenty vína překračující stropy 
uvedené v odst. 3 druhém pododstavci.

4. Příslušné členské státy vytvoří systém 
založený na objektivních kritériích, který 
zajistí, aby opatření týkající se zelené 
sklizně nevedlo k náhradě pro jednotlivé 
producenty vína překračující stropy 
uvedené v odst. 3 druhém pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 192, 1146, 1147

Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47 Článek 47

Pojištění sklizně Pojištění sklizně
1. Podpora na pojištění sklizně přispívá k 
zabezpečení příjmů producentů, pokud jsou 
postiženi přírodními katastrofami, 
nepříznivými klimatickými jevy, 
chorobami rostlin nebo škůdci.

1. Podpora na pojištění sklizně přispívá k 
zabezpečení příjmů producentů a k pokrytí 
tržních ztrát organizací producentů nebo
jejich členů, pokud jsou postiženi 
přírodními katastrofami, nepříznivými 
klimatickými jevy, chorobami rostlin nebo 
škůdci.

Příjemci musí prokázat, že přijali 
potřebná opatření pro předcházení 
rizikům. 

2. Podporu na pojištění sklizně lze 
poskytnout formou finančního příspěvku 
Unie, který nepřesáhne:

2. Podporu na pojištění sklizně lze 
poskytnout formou finančního příspěvku 
Unie, který nepřesáhne:
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a) 80 % nákladů na pojistné hrazené 
producenty jako pojištění proti ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy srovnatelnými s přírodními 
katastrofami;

a) 80 % nákladů na pojistné hrazené 
producenty, organizacemi producentů 
nebo družstvy jako pojištění proti ztrátám 
způsobeným nepříznivými klimatickými 
jevy srovnatelnými s přírodními 
katastrofami;

b) 50 % nákladů na pojistné hrazené 
producenty jako pojištění proti:

b) 50 % nákladů na pojistné hrazené 
producenty jako pojištění proti:

i) ztrátám uvedeným v písmenu a) a proti 
jiným ztrátám způsobeným nepříznivými 
klimatickými jevy,

i) ztrátám uvedeným v písmenu a) a proti 
jiným ztrátám způsobeným nepříznivými 
klimatickými jevy,

ii) ztrátám způsobeným zvířaty, chorobami 
rostlin nebo škůdci.

ii) ztrátám způsobeným zvířaty, chorobami 
rostlin nebo škůdci.

3. Podporu na pojištění sklizně lze 
poskytnout v případě, že dotyčné platby 
pojistného plnění neposkytují producentům 
náhradu vyšší než 100 % utrpěné ztráty 
příjmů, s přihlédnutím k náhradám, které 
producenti případně obdrželi z jiných 
režimů podpory spojených s pojištěným 
rizikem.

3. Podporu na pojištění sklizně lze 
poskytnout v případě, že dotyčné platby 
pojistného plnění neposkytují producentům 
náhradu vyšší než 100 % utrpěné ztráty 
příjmů, s přihlédnutím k náhradám, které 
producenti případně obdrželi z jiných 
režimů podpory spojených s pojištěným 
rizikem.

4. Podpora na pojištění sklizně nesmí 
narušit hospodářskou soutěž na pojistném 
trhu.

4. Podpora na pojištění sklizně nesmí 
narušit hospodářskou soutěž na pojistném 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 194, 1157, 1161, 
1165, 1171

Návrh nařízení
Článek 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 48 Článek 48
Investice Investice

1. Podporu lze poskytnout pro hmotné 
nebo nehmotné investice do zařízení na 
zpracování, infrastruktury vinařského 
závodu a uvádění vína na trh, které zvyšují

1. Podporu lze poskytnout pro hmotné 
nebo nehmotné investice do zařízení na 
zpracování, infrastruktury vinařského 
závodu a lihovaru stejně jako struktur a 
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celkovou výkonnost podniku a týkají se 
jedné nebo více z těchto oblastí:

nástrojů pro uvádění produktů na trh
včetně zápisu kolektivních ochranných 
známek.    Tyto investice mají za cíl 
zvyšovat celkovou výkonnost podniku a 
lépe je přizpůsobit požadavkům trhu a 
zvýšit jeho konkurenceschopnost na 
vnitřním trhu a na trzích třetích zemí a 
týkají se jedné nebo více z těchto oblastí:

a) výroby produktů z révy vinné 
uvedených v části II přílohy VI nebo jejich 
uvádění na trh;

a) výroby produktů z révy vinné 
uvedených v části II přílohy VI nebo jejich 
uvádění na trh;

b) vývoje nových produktů, postupů a 
technologií v souvislosti s produkty 
uvedenými v části II přílohy VI.

b) vývoje nových produktů, postupů a 
technologií v souvislosti s produkty 
uvedenými v části II přílohy VI.

ba) vývoje vyspělých agronomických 
opatření a opatření udržitelné produkce; 
bb) zpracování vedlejších produktů v 
lihovarech nebo investic, které přispívají 
ke zvýšení úspor energie a zlepšení 
celkové energetické účinnosti lihovarů.

2. Podpora podle odstavce 1 v maximální 
míře se vztahuje pouze na mikropodniky a 
malé a střední podniky ve smyslu 
doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 
května 2003 o definici mikropodniků a 
malých a středních podniků. 

2. Podpora podle odstavce 1 v maximální 
míře se vztahuje pouze na organizace 
producentů a na mikropodniky a malé a 
střední podniky ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003 o definici mikropodniků a malých a 
středních podniků.

Odchylně od prvního pododstavce se 
maximální míra podpory může vztahovat 
na všechny podniky, pokud jde o 
nejvzdálenější regiony uvedené v článku 
349 Smlouvy a menší ostrovy v Egejském 
moři vymezené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1405/2006. V případě podniků, na něž se 
nevztahuje hlava I čl. 2 odst. 1 přílohy 
doporučení 2003/361/ES a které mají méně 
než 750 zaměstnanců nebo jejichž obrat je 
nižší než 200 milionů EUR, se maximální 
míra podpory snižuje na polovinu.

Odchylně od prvního pododstavce se
maximální míra podpory může vztahovat 
na všechny podniky, pokud jde o 
nejvzdálenější regiony uvedené v článku 
349 Smlouvy a menší ostrovy v Egejském 
moři vymezené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1405/2006. V případě podniků, na něž se 
nevztahuje hlava I čl. 2 odst. 1 přílohy 
doporučení 2003/361/ES a které mají méně 
než 750 zaměstnanců nebo jejichž obrat je 
nižší než 200 milionů EUR, se maximální 
míra podpory snižuje na polovinu.

Podpora se neposkytuje podnikům 
nacházejícím se v obtížích ve smyslu 
Pokynů Společenství pro státní podporu na 
záchranu a restrukturalizaci podniků v 
obtížích.

Podpora se neposkytuje podnikům 
nacházejícím se v obtížích ve smyslu 
Pokynů Společenství pro státní podporu na 
záchranu a restrukturalizaci podniků v 
obtížích.
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3. Způsobilé výdaje nezahrnují nezpůsobilé 
náklady uvedené v čl. 59 odst. 3 nařízení 
(EU) č. [KOM(2011) 615].

3. Způsobilé výdaje nezahrnují nezpůsobilé 
náklady uvedené v čl. 59 odst. 3 nařízení 
(EU) č. [KOM(2011) 615].

4. U příspěvku Unie se použijí tyto 
maximální míry podpory týkající se 
způsobilých investičních nákladů:

4. U příspěvku Unie se použijí tyto 
maximální míry podpory týkající se 
způsobilých investičních nákladů:

a) 50 % v méně rozvinutých regionech; a) 50 % v méně rozvinutých regionech;
b) 40 % v jiných než méně rozvinutých 
regionech;

b) 40 % v jiných než méně rozvinutých 
regionech;

c) 75 % v nejvzdálenějších regionech 
uvedených v článku 349 Smlouvy;

c) 75 % v nejvzdálenějších regionech 
uvedených v článku 349 Smlouvy;

d) 65 % na menších ostrovech v Egejském 
moři vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1405/2006.

d) 65 % na menších ostrovech v Egejském 
moři vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1405/2006.

5. Obdobně se na podporu uvedenou v 
odstavci 1 tohoto článku použije článek 61 
nařízení (EU) č. [KOM(2011) 615].

5. Obdobně se na podporu uvedenou v 
odstavci 1 tohoto článku použije článek 61 
nařízení (EU) č. [KOM(2011) 615].

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1191

Návrh nařízení
Článek 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 49 Článek 49
Destilace vedlejších výrobků Destilace vedlejších výrobků

1. Na dobrovolnou či povinnou destilaci 
vedlejších produktů vinifikace, která byla 
provedena v souladu s podmínkami 
uvedenými v příloze VII části II oddíle D, 
lze poskytnout podporu.

1. Na dobrovolnou či povinnou destilaci 
vedlejších produktů vinifikace, která byla 
provedena v souladu s podmínkami 
uvedenými v příloze VII části II oddíle D, 
lze poskytnout podporu.

Výše podpory se stanoví na procenta 
objemová a na hektolitr vyrobeného 
alkoholu. Na objem alkoholu obsažený ve 
vedlejších produktech určených k destilaci, 
který přesáhne 10 % objemových alkoholu 
vzhledem k vyrobenému vínu, se podpora 

Výše podpory se stanoví na procenta 
objemová a na hektolitr vyrobeného 
alkoholu. Na objem alkoholu obsažený ve 
vedlejších produktech určených k destilaci, 
který přesáhne 10 % objemových alkoholu 
vzhledem k vyrobenému vínu, se podpora 
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neposkytne. neposkytne.
2. Maximální uplatnitelné výše podpory 
odrážejí náklady na sběr a zpracování a 
stanoví je Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů podle článku 51.

2. Maximální uplatnitelné výše podpory 
odrážejí náklady na sběr a zpracování a 
stanoví je Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů podle článku 51.

3. Alkohol získaný destilací podle 
odstavce 1, na niž byla udělena podpora, se 
použije výhradně pro průmyslové nebo 
energetické účely, aby nedošlo k narušení 
hospodářské soutěže.

3. Alkohol získaný destilací podle 
odstavce 1, na niž byla udělena podpora, se 
použije výhradně pro průmyslové nebo 
energetické účely, aby nedošlo k narušení 
hospodářské soutěže.

3a. S cílem zamezit poskytování dvojí 
podpory destilaci se na alkohol uvedený 
v odstavci 3 nevztahuje přednostní 
zacházení uvedené v čl. 21 odst. 2 
směrnice 2009/28/ES, které se týká 
biopaliv vyráběných z odpadů, jejichž 
příspěvek k dosažení celkové míry 
spotřeby energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě je považován za dvojnásobný 
oproti jiným biopalivům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Článek 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 50 Článek 50

Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci
Vzhledem k potřebě zajistit, aby programy 
podpory splnily své cíle a aby evropské 
fondy byly využívány cíleně, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví pravidla:

Vzhledem k potřebě zajistit, aby programy 
podpory splnily své cíle a aby evropské 
fondy byly využívány cíleně, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví pravidla:

a) pro odpovědnost za výdaje mezi datem 
obdržení programů podpory a změn v 
programech podpory a datem jejich 

a) pro odpovědnost za výdaje mezi datem 
obdržení programů podpory a změn v 
programech podpory a datem jejich 
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použitelnosti; použitelnosti;
b) pro kritéria způsobilosti podpůrných 
opatření, druh výdajů a operace způsobilé 
pro podporu, opatření nezpůsobilá pro 
podporu a maximální úroveň podpory na 
jednotlivá opatření;

b) pro kritéria způsobilosti podpůrných 
opatření, druh výdajů a operace způsobilé 
pro podporu, opatření nezpůsobilá pro 
podporu a maximální úroveň podpory na 
jednotlivá opatření;

c) pro změny v programech podpory poté, 
co se začaly používat;

c) pro změny v programech podpory poté, 
co se začaly používat;

d) pro požadavky a prahové hodnoty záloh, 
včetně požadavku na jistotu v případě, kdy 
je vyplacena záloha;

d) pro požadavky a prahové hodnoty záloh, 
včetně požadavku na jistotu v případě, kdy 
je vyplacena záloha;

e) obsahující obecná ustanovení a 
definice pro účely tohoto oddílu;
f) pro zabránění zneužití podpůrných 
opatření a dvojího financování projektů;

f) pro zabránění zneužití podpůrných 
opatření a dvojího financování projektů;

g) podle kterých producenti stáhnou 
vedlejší produkty vinifikace a pro výjimky 
z této povinnosti, aby se zabránilo 
dodatečné administrativní zátěži, a pro 
dobrovolnou certifikaci palíren;

g) podle kterých producenti stáhnou 
vedlejší produkty vinifikace a pro výjimky 
z této povinnosti, aby se zabránilo 
dodatečné administrativní zátěži, a pro 
dobrovolnou certifikaci palíren;

h) která stanoví požadavky, jež mají 
členské státy splnit v rámci provádění 
podpůrných opatření, a rovněž omezení k 
zajištění soudržnosti s oblastí působnosti 
podpůrných opatření;

h) která stanoví požadavky, jež mají 
členské státy splnit v rámci provádění 
podpůrných opatření, a rovněž omezení k 
zajištění soudržnosti s oblastí působnosti 
podpůrných opatření;

i) týkající se plateb příjemcům a plateb 
prostřednictvím zprostředkovatelů pojištění 
v případě podpory pojištění sklizně 
stanovené v článku 47.

i) týkající se plateb příjemcům a plateb 
prostřednictvím zprostředkovatelů pojištění 
v případě podpory pojištění sklizně 
stanovené v článku 47.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 200, 202, 1199, 
1212, 1216
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Návrh nařízení
Článek 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 52 Článek 52
Vnitrostátní programy a financování Vnitrostátní programy a financování
1. Členské státy mohou vypracovat 
vnitrostátní programy pro odvětví 
včelařských produktů na období tří let.

1. Členské státy mohou vypracovat 
vnitrostátní programy pro odvětví 
včelařských produktů na období tří let. 
Tyto programy se vypracovávají v úzké 
spolupráci se zastupitelskými 
organizacemi a družstvy ve včelařském 
odvětví. 

2. Příspěvek Unie včelařským programům 
nepřesáhne 50 % výdajů hrazených 
členskými státy.

2. Příspěvek Unie včelařským programům 
nepřesáhne 60 % výdajů hrazených 
členskými státy.

3. Za účelem získání příspěvku Unie podle 
odstavce 2 provedou členské státy studii 
struktury produkce a uvádění na trh ve 
včelařském odvětví na svém území.

3. Za účelem získání příspěvku Unie podle 
odstavce 2 zavedou členské státy 
spolehlivý systém identifikace umožňující 
pravidelný soupis včelstev v úlech a
provedou studii struktury produkce a 
uvádění na trh ve včelařském odvětví na 
svém území. 

3a. Do včelařských programů mohou být 
zahrnuta následující opatření: 
a) technická pomoc včelařům a 
organizacím včelařů;
b) boj proti nákazám a chorobám úlů, 
zejména varroáze;
c) racionalizace sezónního přesunu 
včelstev;
d) opatření na podporu laboratoří, které 
provádějí analýzu včelařských produktů, s 
cílem pomoci včelařům s odbytem a zvýšit 
hodnotu jejich výrobků; 
e) sledování včelstev v Unii a podpora 
jejich obnovy;
f) spolupráce se subjekty specializovanými 
na provádění aplikovaných výzkumných 
programů v oblasti včelařství a 
včelařských produktů; 
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g) sledování trhu;
h) zlepšení kvality produktů s cílem 
lepšího zhodnocení produktů na trhu; 
i) povinné označování země původu 
včelařských výrobků dovezených do Unie 
nebo vyrobených v Unii a v případě směsí 
a výrobků různého původu povinné 
označování poměrů jednotlivých částí 
výrobků podle země původu.
3b. U zemědělců, kteří jsou rovněž včelaři, 
mohou být do programů pro včelařství 
zahrnuta rovněž tato opatření: 
a) preventivní opatření včetně opatření na 
zlepšení zdraví včelstev a omezení 
škodlivých vlivů na včelstva 
prostřednictvím používání alternativních 
pesticidů, metod biologické kontroly a 
integrované ochrany proti škůdcům;  
b) specifická opatření k rozšíření 
rozmanitosti rostlin, zejména 
medonosných odrůd pro včelařství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1219

Návrh nařízení
Článek 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 53 Článek 53
Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci

Vzhledem k potřebě cíleného využívání 
fondů Unie určených pro včelařství se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které se týkají:

Vzhledem k potřebě cíleného využívání 
fondů Unie určených pro včelařství se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které se týkají:

a) opatření, která mohou být zahrnuta do 
včelařských programů;

a) dodatečných požadavků na opatření, 
která mohou být zahrnuta do včelařských 
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programů;
b) pravidel pro vypracovávání a obsah 
vnitrostátních programů a studií uvedených 
v čl. 52 odst. 3 a

b) pravidel pro vypracovávání a obsah 
vnitrostátních programů a studií uvedených 
v čl. 52 odst. 3 a

c) podmínek pro přidělování finančního 
příspěvku Unie každému zúčastněnému 
členskému státu, mimo jiné na základě 
celkového počtu úlů v Unii.

c) podmínek pro přidělování finančního 
příspěvku Unie každému zúčastněnému 
členskému státu, mimo jiné na základě 
celkového počtu úlů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 992

Návrh nařízení
Část II – hlava I – kapitola II – oddíl 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 5 a
Podpora v odvětví chmele

Článek 54a
Podpory organizacím producentů

1. Unie poskytne finanční příspěvek na 
platbu organizacím producentů v odvětví 
chmele uznaným podle článku 106 
určenou k financování cílů uvedených 
v čl. 106 písm. c) bodech i), ii) nebo iii).
2. V případě Německa činí financování 
platby organizacím producentů dle 
odstavce 1 ze strany Unie 2 277 000 EUR 
ročně.

Článek 54b
Přenesené pravomoci

S cílem zajistit, že podpory budou využity 
k financování cílů uvedených v článku 
106, je Komise v souladu s článkem 160 
zmocněna k přijetí aktu v přenesené 
pravomoci, pokud jde o:
a) žádosti o podporu, včetně pravidel 
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týkajících se lhůt a průvodních dokladů;
b) nárok na podporu, včetně pravidel o 
způsobilých plochách pro chmel a výpočtu 
částek vyplacených každé organizaci 
producentů;
c) sankce uvalené v případě neoprávněně 
vyplacených částek.

Článek 54c
Prováděcí pravomoci

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření 
související s tímto oddílem a týkající se:
a) vyplácení podpory;
b) kontrol a inspekcí.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1226

Návrh nařízení
Článek 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 55 Článek 55
Oblast působnosti Oblast působnosti

Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení 
vztahující se na zemědělské produkty, 
jakož i předpisy přijaté ve veterinářském, 
fytosanitárním a v potravinářském odvětví 
s cílem zajistit u produktů dodržování 
hygienických a zdravotních norem 
a chránit zdraví zvířat, rostlin a lidí, stanoví 
tento oddíl pravidla týkající se obecné 
obchodní normy a obchodních norem podle 
odvětví a/nebo produktů pro zemědělské 

Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení 
vztahující se na zemědělské produkty, 
jakož i předpisy přijaté ve veterinářském, 
fytosanitárním a v potravinářském odvětví 
s cílem zajistit u produktů dodržování 
hygienických a zdravotních norem 
a chránit zdraví zvířat, rostlin a lidí, stanoví 
tento oddíl pravidla týkající se obecné 
obchodní normy a obchodních norem podle 
odvětví a/nebo produktů pro zemědělské 
produkty. Tato pravidla se dělí na povinná 
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produkty. pravidla a nepovinné vyhrazené údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 204, 205

Návrh nařízení
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 56 Článek 56
Soulad s obecnou obchodní normou Soulad s obecnou obchodní normou

1. Pro účely tohoto nařízení splňuje 
produkt „obecnou obchodní normu“, pokud 
je řádné a uspokojivé obchodní jakosti.

1. Pro účely tohoto nařízení splňuje 
produkt „obecnou obchodní normu“, pokud 
je řádné a uspokojivé obchodní jakosti.

2. Pokud obchodní normy podle pododdílu 
3 a směrnic Rady 2000/36/ES, 
2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 
2001/110/ES, 2001/111/ES nebyly 
stanoveny, lze zemědělské produkty, které 
jsou připraveny pro prodej nebo dodávku 
konečnému spotřebiteli v maloobchodě 
podle čl. 3 bodu 7 nařízení (ES) 
č. 178/2002, uvést na trh pouze v případě, 
že splňují obecnou obchodní normu.

2. Pokud obchodní normy podle pododdílu 
3 a směrnic Rady 2000/36/ES, 
2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 
2001/110/ES, 2001/111/ES nebyly 
stanoveny, lze zemědělské produkty, které 
jsou připraveny pro prodej nebo dodávku 
konečnému spotřebiteli v maloobchodě 
podle čl. 3 bodu 7 nařízení (ES) 
č. 178/2002, uvést na trh pouze v případě, 
že splňují obecnou obchodní normu.

3. Je-li produkt určený k uvedení na trh 
v souladu s platnou normou přijatou 
některou z mezinárodních organizací 
uvedených v příloze V, považuje se za 
produkt splňující obecnou obchodní 
normu.

3. Aniž jsou dotčeny případné další 
požadavky Evropské unie v oblasti 
hygieny, obchodu, etiky nebo v jiné 
oblasti, považuje se produkt určený k 
uvedení na trh v souladu s platnou normou 
přijatou některou z mezinárodních 
organizací uvedených v příloze V za 
produkt splňující obecnou obchodní 
normu.

3a. Toto nařízení nebrání členským 
státům přijímat nebo zachovávat 
vnitrostátní ustanovení o těch aspektech 
uvádění na trh, které nejsou tímto 
nařízením výslovně harmonizovány. 
Členské státy mohou dále přijímat nebo 
zachovávat vnitrostátní pravidla 
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o obchodních normách pro odvětví nebo 
produkty, na něž se vztahují obecné 
obchodní normy, pokud jsou tato pravidla 
v souladu s právními předpisy Unie a 
s pravidly fungování vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 206, 207

Návrh nařízení
Článek 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 57 Článek 57
Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci

Vzhledem k potřebě reagovat na změny 
tržní situace a ke zvláštnosti každého 
odvětví se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o přijímání a 
změny požadavků týkajících se obecné 
obchodní normy uvedené v čl. 56 odst. 1 a 
odchýlení se od těchto požadavků a o 
pravidla o souladu s touto normou podle 
čl. 56 odst. 3.

1. Vzhledem k potřebě reagovat na změny 
tržní situace a ke zvláštnosti každého 
odvětví se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160 za účelem přijímání
podrobných pravidel týkajících se obecné 
obchodní normy a změny požadavků 
týkajících se obecné obchodní normy 
uvedené v čl. 56 odst. 1 nebo o odchýlení 
se od těchto požadavků.

2. Komise přijme v souladu s článkem 160 
akty v přenesené pravomoci, kterými se 
stanoví podmínky pro provádění 
a sledování souladu podle čl. 56 odst. 3, 
přičemž zohlední to, že se obecná 
obchodní norma nesmí snížit natolik, aby 
kvalita evropských produktů začala klesat.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 208-216, 1244, 1245, 
1248, 1255, 1279, 1284
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Návrh nařízení
Článek 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59 Článek 59
Stanovení a obsah Stanovení a obsah

1. S ohledem na očekávání spotřebitelů a 
potřebu zlepšit hospodářské podmínky 
produkce zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh, jakož i jejich jakost, se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 ve všech stádiích uvádění na trh, 
pokud jde o obchodní normy uvedené v 
článku 55 a rovněž pokud jde o odchylky 
od použití těchto norem a výjimky z nich, s 
cílem přizpůsobit se neustále se měnícím 
tržním podmínkám, vyvíjející se poptávce 
spotřebitelů, vývoji příslušných 
mezinárodních norem a zabránit vytváření 
překážek při inovaci produktů.

1. S ohledem na očekávání spotřebitelů a
potřebu zlepšit hospodářské podmínky 
produkce zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh, jakož i jejich jakost, se 
Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 ve všech stádiích uvádění na trh, 
pokud jde o obchodní normy uvedené v 
článku 55 a rovněž pokud jde o odchylky 
od použití těchto norem a výjimky z nich 
uplatňované po omezenou dobu a ve 
výjimečných případech, s cílem 
přizpůsobit se neustále se měnícím tržním 
podmínkám, vyvíjející se poptávce 
spotřebitelů, vývoji příslušných 
mezinárodních norem a zabránit vytváření 
překážek při inovaci produktů.

Žádná odchylka nebo výjimka nesmí vést 
ke vzniku dalších nákladů, které by nesli 
pouze zemědělci.
1a. Tato pravomoc Komise měnit 
odchylky a výjimky ze stávajících norem 
se však nevztahuje na přílohu VII.

2. Obchodní normy uvedené v odstavci 1 
se mohou vztahovat na:

2. Obchodní normy uvedené v odstavci 1 
mohou zahrnovat jeden či více z těchto 
prvků:

a) definici, označení a/nebo obchodní 
názvy jiné než ty, jež jsou stanoveny 
v tomto nařízení a seznamech jatečně 
upravených těl a jejich částí, na něž se 
použije příloha VI;

a) definici, označení a/nebo obchodní 
názvy jiné než ty, jež jsou stanoveny v 
tomto nařízení a seznamech jatečně 
upravených těl a jejich částí, na něž se 
použije příloha VI, s výjimkou vinařských 
produktů;

b) klasifikační kritéria, jako je rozdělení do 
tříd, hmotnost, velikost, věk a kategorie;

b) klasifikační kritéria, jako je rozdělení do 
tříd, hmotnost, velikost, věk a kategorie;

c) odrůdu nebo plemeno či obchodní typ; c) druhy, odrůdu nebo plemeno či 
obchodní typ;
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d) úpravu a obchodní názvy, označování 
související se závaznými obchodními 
normami, balení, pravidla platná pro 
balírny/třídírny, označení, obaly, rok 
sklizně a použití zvláštních názvů;

d) úpravu a obchodní názvy, označování 
související se závaznými obchodními 
normami, balení, pravidla platná pro 
balírny/třídírny, označení, obaly, rok 
sklizně a použití zvláštních názvů, s 
výjimkou vinařských produktů;

e) kritéria, jako jsou vzhled, soudržnost, 
zmasilost, vlastnosti produktu;

e) kritéria, jako jsou vzhled, soudržnost, 
zmasilost, vlastnosti produktu;

f) zvláštní látky použité v produkci nebo 
součásti či složky, včetně jejich 
množstevního obsahu, čistoty a 
identifikace;

f) zvláštní látky použité v produkci nebo 
součásti či složky, včetně jejich 
množstevního obsahu, čistoty a 
identifikace;

g) způsob hospodaření a produkční 
metody, včetně enologických postupů a 
souvisejících správních pravidel, a 
provozní okruh; 

g) způsob hospodaření a produkční 
metody, včetně agronomických metod a 
vyspělých systémů udržitelné produkce a 
souvisejících správních pravidel, a 
provozní okruh;

h) scelování moštů a vín, včetně jeho 
definic, míchání a jeho omezení;
i) metody ošetření a teplotu; i) metody ošetření a teplotu;

j) místo hospodaření a/nebo původ; j) místo hospodaření a/nebo původ;
k) četnost sběru, dodávky, konzervaci a 
manipulaci;

k) četnost sběru, dodávky, konzervaci a 
manipulaci;

l) identifikaci nebo evidenci producenta 
a/nebo průmyslových zařízení, v nichž se 
produkt připravoval nebo zpracovával;

l) identifikaci nebo evidenci producenta 
a/nebo průmyslových zařízení, v nichž se 
produkt připravoval nebo zpracovával;

m) procentní podíl obsahu vody; m) procentní podíl obsahu vody;
n) omezení, pokud jde o použití některých 
látek a/nebo postupů;

n) omezení, pokud jde o použití některých 
látek a/nebo postupů;

o) zvláštní použití; o) zvláštní použití;

p) obchodní dokumentaci, průvodní 
dokumenty a rejstříky, které mají být 
vedeny;

p) obchodní dokumentaci, průvodní 
dokumenty a rejstříky, které mají být 
vedeny;

q) skladování, dopravu; q) skladování, dopravu;

r) ověřovací řízení; r) ověřovací řízení;
s) podmínky odbytu, držení, oběhu a 
použití produktů, které nejsou v souladu 
s obchodními normami přijatými 
podle odstavce 1 a/nebo definicemi, 
označeními a obchodními názvy 
uvedenými v článku 60, jakož i nakládání s 

s) podmínky odbytu, držení, oběhu a 
použití produktů, které nejsou v souladu 
s obchodními normami přijatými 
podle odstavce 1 a/nebo definicemi, 
označeními a obchodními názvy 
uvedenými v článku 60, jakož i nakládání s 
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vedlejšími produkty; vedlejšími produkty;
t) lhůty. t) lhůty.

3. Obchodní normy podle odvětví nebo 
produktů přijaté podle odstavce 1 se 
stanoví, aniž je dotčena hlava IV nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 733] o režimech 
jakosti zemědělských produktů, a 
zohlední:

3. Obchodní normy podle odvětví nebo 
produktů přijaté podle odstavce 1 se 
stanoví, aniž jsou dotčena ustanovení o 
nepovinných vyhrazených údajích dle 
článku 65a a přílohy VIIa, a zohlední:

a) charakteristické znaky dotčeného 
produktu;

a) charakteristické znaky dotčeného 
produktu;

b) potřebu zajistit podmínky snadného 
uvádění produktů na trh;

b) potřebu zajistit podmínky snadného 
uvádění produktů na trh;

c) zájem spotřebitelů získávat odpovídající 
a srozumitelné informace o produktech, 
včetně místa hospodaření, které má být 
určeno podle jednotlivých případů na 
odpovídající zeměpisné úrovni;

c) zájem producentů na sdělování 
informací o vlastnostech jejich produktů a 
zájem spotřebitelů získávat odpovídající a 
srozumitelné informace o produktech, 
místa hospodaření, které má být určeno 
podle jednotlivých případů na odpovídající 
zeměpisné úrovni, a to po provedení 
posouzení dopadů, které hodnotí 
především náklady a administrativní zátěž
hospodářských subjektů a přínos pro 
producenta a konečného spotřebitele;

d) metody k určení fyzikálních, 
chemických a organoleptických vlastností 
produktů;

d) metody k určení fyzikálních, 
chemických a organoleptických vlastností 
produktů;

e) doporučené normy přijaté 
mezinárodními subjekty.

e) doporučené normy přijaté 
mezinárodními subjekty;

ea) nutnost zachovat přirozené a 
podstatné vlastnosti produktů a 
nezpůsobit zásadní změnu ve složení 
dotčeného produktu;
eb) případné riziko, že spotřebitelé mohou 
být na základě ustáleného očekávání a 
odpovídajícího vnímání produktu uvedeni 
v omyl, a zohlední, do jaké míry může 
dostupnost a vhodnost informačních 
prostředků toto riziko vyloučit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1289

Návrh nařízení
Článek 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59a
Další požadavky na uvádění produktů 

odvětví ovoce a zeleniny na trh
1. Produkty odvětví ovoce a zeleniny, které 
jsou určeny k prodeji spotřebiteli v 
čerstvém stavu, mohou být uváděny na trh 
pouze s uvedením země původu.
2. Obchodní normy uvedené v čl. 59 odst. 
1 stejně jako jakákoli obchodní norma 
platná pro odvětví ovoce a zeleniny a 
výrobků z ovoce a zeleniny se použijí ve 
všech fázích uvádění na trh včetně dovozu 
a vývozu, pokud Komise nestanoví jinak, a 
vztahují se na jakost, klasifikaci, 
hmotnost, velikost, obchodní úpravu, 
balení, skladování, přepravu, obchodní 
úpravu a uvádění na trh. 

3. Držitel produktů odvětví ovoce a 
zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny, na 
které se vztahují obchodní normy, může 
tyto produkty a výrobky vystavovat za 
účelem prodeje, nabízet k prodeji, 
prodávat, dodávat či jakýmkoli jiným 
způsobem uvádět na trh v rámci Unie 
pouze v souladu s těmito normami a 
odpovídá za zajištění tohoto souladu.
4. Aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy, 
které může Komise přijmout podle článku 
160, zejména v souvislosti s jednotným 
prováděním kontrol souladu v členských 
státech, kontrolují členské státy v odvětví 
ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a 
zeleniny výběrově na základě analýzy 
rizik, zda dané produkty odpovídají 
uvedeným obchodním normám. Tyto 
kontroly se zaměří na fázi, která předchází 
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odeslání produktů z pěstitelských oblastí, 
kdy jsou produkty baleny nebo nakládány. 
U produktů ze třetích zemí se provádí 
kontroly před jejich propuštěním do 
volného oběhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1290

Návrh nařízení
Článek 59 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 59b
Ověřovací řízení pro chmel

1. Produkty odvětví chmelu sklizené nebo 
získané v Unii podléhají ověřovacímu 
řízení.
2. Ověřovací listiny mohou být vydány 
pouze pro produkty, které vykazují 
minimální znaky jakosti platné pro 
určitou fázi uvádění na trh. V případě 
chmelového prášku, chmelového prášku s 
vyšším obsahem lupulinu, chmelového 
výtažku a smíšených chmelových 
produktů může být ověřovací listina 
vydána pouze v případě, že obsah alfa 
kyseliny v těchto produktech není nižší 
než u chmele, ze kterého byly získány.
3. Ověřovací listina uvádí alespoň:
a) místo nebo místa produkce chmele;
b) sklizňový rok nebo roky; a
c) odrůdu nebo odrůdy.
4. Produkty odvětví chmele mohou být 
uvedeny na trh nebo vyvezeny, pouze 
pokud byla vystavena ověřovací listina 
podle odstavců 1, 2 a 3.
U dovezených produktů odvětví chmele je 
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osvědčení uvedené v článku 129a 
považováno za rovnocenné ověřovací 
listině.
5. Komise se zmocňuje k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 160 
s cílem přijmout opatření odchylující se 
od ustanovení odstavce 4:
a) za účelem splnění obchodních 
požadavků některých třetích zemí, nebo
b) pro produkty určené pro zvláštní účely.
Opatření podle prvního pododstavce
a) nesmějí nepříznivě ovlivňovat obvyklý 
odbyt produktů, pro které byla vydána 
ověřovací listina;
b) musí být doprovázena zárukami, jejichž 
účelem je předejít záměně s uvedenými 
produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 218

Návrh nařízení
Článek 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 60 Článek 60
Definice, označení a obchodní názvy u 

některých odvětví a produktů
Definice, označení a obchodní názvy u 

některých odvětví a produktů
1. Definice, označení a obchodní názvy 
stanovené v příloze VI se použijí na tato 
odvětví nebo produkty:

1. Definice, označení a obchodní názvy 
stanovené v příloze VI se použijí na tato 
odvětví nebo produkty:

a) olivový olej a stolní olivy; a) olivový olej a stolní olivy;
b) víno; b) víno;

c) hovězí a telecí maso; c) hovězí a telecí maso;
d) mléko a mléčné výrobky určené pro 
lidskou spotřebu;

d) mléko a mléčné výrobky určené pro 
lidskou spotřebu;
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e) drůbeží maso; e) drůbeží maso a vejce; 
f) roztíratelné tuky určené pro lidskou 
spotřebu.

f) roztíratelné tuky určené pro lidskou 
spotřebu.

2. Definice, označení nebo obchodní názvy 
stanovené v příloze VI lze v Unii použít 
pouze pro uvádění produktu, který splňuje 
odpovídající požadavky stanovené v 
uvedené příloze, na trh.

2. Definice, označení nebo obchodní názvy 
stanovené v příloze VI lze v Unii použít 
pouze pro uvádění produktu, který splňuje 
odpovídající požadavky stanovené v 
uvedené příloze, na trh.

3. Vzhledem k potřebě přizpůsobit se 
vyvíjející se poptávce spotřebitelů a 
technickému pokroku a zabránit vzniku 
překážek při inovaci produktů se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, pokud 
jde o změny definic a obchodních názvů 
stanovených v příloze VI, odchylky od 
nich a výjimky z nich.

3. Vzhledem k potřebě přizpůsobit se 
vyvíjející se poptávce spotřebitelů a 
technickému pokroku a zabránit vzniku 
překážek při inovaci produktů se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, pokud 
jde o změny definic a obchodních názvů 
stanovených v příloze VI, odchylky od 
nich a výjimky z nich.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 219, 220

Návrh nařízení
Článek 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 61 Článek 61
Odchylky Odchylky

S ohledem na zvláštnosti každého odvětví 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přípustnou odchylku od 
každé normy, při jejímž překročení se má 
za to, že normu nesplnila celá šarže 
produktů.

1. S ohledem na zvláštnosti každého 
odvětví se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, pokud jde o přípustnou 
odchylku od každé konkrétní normy, při 
jejímž překročení se má za to, že normu 
nesplnila celá šarže produktů.

Tato přípustná odchylka stanovená na 
základě mezních hodnot nemá vliv na 
základní vlastnosti daného produktu 
a týká se pouze hmotnosti, velikosti 
a jiných méně významných aspektů.
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2. Členské státy mohou přijímat či 
zachovávat další vnitrostátní předpisy 
týkající se produktů, na něž se vztahuje 
určitá obchodní norma Unie, jsou-li tyto 
předpisy v souladu s právními předpisy 
Unie, zejména se zásadou o volném 
pohybu zboží.

Or. en

(Provní odstavec dokumentu COM je v pozm. návrhu přečíslován)

Pozměňovací návrh 55
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 221-225, 1303, 1306

Návrh nařízení
Článek 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 62 Článek 62

Enologické postupy a analytické metody Enologické postupy a analytické metody
1. V Unii se při výrobě a ošetření produktů 
uvedených v části II přílohy VI použijí 
pouze enologické postupy povolené 
v souladu s přílohou VII a stanovené v čl. 
59 odst. 2 písm. g) a čl. 65 odst. 2 a 3.

1. V Unii se při výrobě a ošetření produktů 
uvedených v části II přílohy VI použijí 
pouze enologické postupy povolené v 
souladu s přílohou VII a stanovené v čl. 65 
odst. 2 a 3.

První pododstavec se nevztahuje na: První pododstavec se nevztahuje na: 
a) hroznovou šťávu a zahuštěnou 
hroznovou šťávu; 

a) hroznovou šťávu a zahuštěnou 
hroznovou šťávu; 

b) hroznový mošt a zahuštěný hroznový 
mošt určený k výrobě hroznové šťávy. 

b) hroznový mošt a zahuštěný hroznový 
mošt určený k výrobě hroznové šťávy. 

Povolené enologické postupy se použijí 
pouze k řádné vinifikaci, řádnému 
uchovávání nebo k řádnému vývoji 
produktu.

Povolené enologické postupy se použijí 
pouze k řádné vinifikaci, řádnému 
uchovávání nebo k řádnému vývoji 
produktu.

Produkty uvedené v části II přílohy VI se 
vyrábějí v Unii v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII.

Produkty uvedené v části II přílohy VI se 
vyrábějí v Unii v souladu s pravidly 
stanovenými v příloze VII.

Produkty uvedené v části II přílohy VI se 
neuvádějí na trh v Unii, pokud:

Produkty uvedené v části II přílohy VI se 
neuvádějí na trh v Unii, pokud:

a) byly podrobeny enologickým postupům, a) byly podrobeny enologickým postupům, 
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které nejsou v Unii povoleny, nebo které nejsou v Unii povoleny, nebo
b) byly podrobeny enologickým postupům, 
které nejsou povoleny na vnitrostátní 
úrovni, nebo

b) byly podrobeny enologickým postupům, 
které nejsou povoleny na vnitrostátní 
úrovni, nebo

c) nedodržují pravidla stanovená v příloze 
VII.

c) nedodržují pravidla stanovená v příloze 
VII.

Tyto neprodejné výrobky se zničí.  
Odchylně od tohoto pravidla však mohou 
členské státy povolit, aby určité produkty, 
jejichž vlastnosti stanoví, byly použity v 
lihovarech, octárnách nebo k 
průmyslovým účelům za předpokladu, že 
to nebude představovat pobídku 
k používání nepovolených enologických 
postupů při výrobě.

2. Při povolování enologických postupů 
pro víno uvedených v čl. 59 odst. 2 písm. 
g) Komise:

2. Při přípravě návrhů enologických 
postupů pro víno uvedených v odstavci 1
Komise:

a) vychází z enologických postupů a 
analytických metod doporučených 
a zveřejněných OIV a z výsledků
pokusného použití dosud nepovolených 
enologických postupů;

a) zohledňuje enologické postupy a 
analytické metody doporučené
a zveřejněné OIV a výsledky pokusného 
použití dosud nepovolených enologických 
postupů;

b) zohledňuje ochranu lidského zdraví; b) zohledňuje ochranu lidského zdraví;

c) bere v úvahu případné riziko, že 
spotřebitelé mohou být na základě svého
očekávání a vnímání uvedeni v omyl, a 
zohlední, do jaké míry může dostupnost a 
vhodnost informačních prostředků toto 
riziko vyloučit;

c) bere v úvahu případné riziko, že 
spotřebitelé mohou být na základě 
ustáleného očekávání a odpovídajícího 
vnímání produktu uvedeni v omyl, a 
zohlední, do jaké míry může dostupnost a 
vhodnost informačních prostředků toto 
riziko vyloučit;

d) dbá na to, aby přirozené a podstatné 
vlastnosti vína byly zachovány a aby 
nedošlo k zásadní změně ve složení daného 
produktu;

d) dbá na to, aby přirozené a podstatné 
vlastnosti vína byly zachovány a aby 
nedošlo k zásadní změně ve složení daného 
produktu;

e) zajišťuje přijatelnou minimální úroveň 
péče o životní prostředí;

e) zajišťuje přijatelnou minimální úroveň 
péče o životní prostředí;

f) dodržuje obecná pravidla týkající se 
enologických postupů a pravidla stanovená 
v příloze VII.

f) dodržuje obecná pravidla týkající se 
enologických postupů a pravidla stanovená 
v příloze VII.

3. Komise případně prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme pro produkty 
uvedené v části II přílohy VI metody 

3. Metody uvedené v čl. 59 odst. 3 písm. d)
pro produkty uvedené v části II přílohy VI 
se přijímají podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy. 
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uvedené v čl. 59 odst. 3 písm. d).  Tyto 
metody musí být založeny na příslušných 
metodách doporučených a zveřejněných 
OIV, pokud nejsou s ohledem na sledovaný 
legitimní cíl neúčinné nebo nevhodné. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Tyto metody musí být založeny na 
příslušných metodách doporučených a 
zveřejněných OIV, pokud nejsou s 
ohledem na sledovaný cíl Unie neúčinné 
nebo nevhodné. 

Až do přijetí těchto pravidel se používají 
metody povolené dotyčným členským 
státem.

Až do přijetí těchto ustanovení se 
používají metody a pravidla povolená
dotyčným členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 226

Návrh nařízení
Článek 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 65 Článek 65
Vnitrostátní pravidla pro některé 

produkty a některá odvětví
Vnitrostátní pravidla pro některé 

produkty a některá odvětví
1. Bez ohledu na čl. 59 odst. 1 mohou 
členské státy přijmout nebo zachovat 
vnitrostátní pravidla stanovící různé 
jakostní třídy pro roztíratelné tuky. Tato 
pravidla musí umožňovat zařazování do 
zmíněných jakostních tříd na základě 
kritérií týkajících se zejména použitých 
surovin, organoleptických vlastností 
produktů a jejich fyzikální a 
mikrobiologické stability.

1. Bez ohledu na čl. 59 odst. 1 mohou 
členské státy přijmout nebo zachovat 
vnitrostátní pravidla stanovící různé 
jakostní třídy pro roztíratelné tuky. Tato 
pravidla musí umožňovat zařazování do 
zmíněných jakostních tříd na základě 
kritérií týkajících se zejména použitých 
surovin, organoleptických vlastností 
produktů a jejich fyzikální a 
mikrobiologické stability.

Členské státy, které využijí možnost 
stanovenou v prvním pododstavci, zajistí, 
aby na produktech ostatních členských 
států, které splňují kritéria stanovená 
uvedenými vnitrostátními pravidly, mohla 
být nediskriminačním způsobem používána 
označení uvádějící, že tato kritéria jsou 
splněna. 

Členské státy, které využijí možnost 
stanovenou v prvním pododstavci, zajistí, 
aby na produktech ostatních členských 
států, které splňují kritéria stanovená 
uvedenými vnitrostátními pravidly, mohla 
být nediskriminačním způsobem používána 
označení uvádějící, že tato kritéria jsou 
splněna. 
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2. Členské státy mohou omezit nebo 
zakázat používání některých enologických 
postupů a stanovit přísnější pravidla pro 
vína povolená právem Unie, která jsou 
vyráběna na jejich území, s cílem podpořit 
zachování podstatných vlastností vín s 
chráněným označením původu nebo s 
chráněným zeměpisným označením a 
šumivých a likérových vín.

2. Členské státy mohou omezit nebo 
zakázat používání některých enologických 
postupů a stanovit přísnější pravidla pro 
vína povolená právem Unie, která jsou 
vyráběna na jejich území, s cílem podpořit 
zachování podstatných vlastností vín s 
chráněným označením původu nebo s 
chráněným zeměpisným označením a 
šumivých a likérových vín.

3. Členské státy mohou povolit pokusné 
použití nepovolených enologických 
postupů za podmínek, jež určí Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijatých podle odstavce 4.

3. Členské státy mohou povolit pokusné 
použití nepovolených enologických 
postupů za podmínek, jež určí Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijatých podle odstavce 4.

4. Vzhledem k potřebě zajistit správné a 
transparentní uplatňování se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
určí podmínky pro použití odstavců 1, 2 a 3 
tohoto článku, jakož i podmínky držení, 
oběhu a použití produktů získaných 
pokusnými postupy uvedenými v odstavci 
3 tohoto článku.

4. Vzhledem k potřebě zajistit správné a 
transparentní uplatňování se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
určí podmínky pro použití odstavců 1, 2 a 3 
tohoto článku, jakož i podmínky držení, 
oběhu a použití produktů získaných 
pokusnými postupy uvedenými v odstavci 
3 tohoto článku.

4a. Členské státy mohou přijímat nebo 
zachovávat obchodní normy pro určitá 
odvětví či produkty, pokud jsou tato 
ustanovení v souladu s právními předpisy 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 228

Návrh nařízení
Část II – hlava II – kapitola I – oddíl 1 – pododdíl 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PODODDÍL 3a
NEPOVINNÉ VYHRAZENÉ ÚDAJE
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Článek 65a
Oblast působnosti

Zřizuje se systém nepovinných 
vyhrazených údajů, který producentům 
zemědělských produktů, jejichž vlastnosti 
nebo charakteristiky představují přidanou 
hodnotu, pomůže informovat v rámci 
vnitřního trhu o těchto vlastnostech nebo 
charakteristikách a jehož cílem je 
především podpora a doplnění 
konkrétních obchodních norem. 

Článek 65b
Stávající nepovinné vyhrazené údaje

1. Nepovinné vyhrazené údaje, na něž se 
ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 
vztahuje stávající systém, jsou uvedeny v 
příloze VIIa tohoto nařízení společně s 
předpisy, kterými se stanoví dotyčné údaje 
a podmínky jejich užívání.
2. Nepovinné vyhrazené údaje uvedené 
v odstavci 1 zůstávají v platnosti po 
neomezenou dobu, s výhradou případných 
změn, pokud nejsou zrušeny podle 
článku 65c.

Článek 65c
Vyhrazení, změna a zrušení nepovinných 

vyhrazených údajů
S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů, 
vývoj vědeckých a technických poznatků, 
situaci na trhu a vývoj v oblasti 
obchodních a mezinárodních norem 
zmocňuje se Komise k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, jejichž cílem je:
a) stanovit další nepovinný vyhrazený 
údaj a podmínky jeho použití,
b) změnit podmínky použití nepovinného 
vyhrazeného údaje, nebo
c) zrušit nepovinný vyhrazený údaj.

Článek 65d
Další nepovinné vyhrazené údaje
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1. Údaj se může stát dalším nepovinným 
vyhrazeným údajem, pouze pokud jsou 
splněna tato kritéria:
a) údaj se týká některé vlastnosti produktu 
nebo charakteristiky jeho produkce nebo 
zpracování a určité obchodní normy, 
podle jednotlivých odvětví;
b) použití údaje zvyšuje hodnotu produktu 
ve srovnání s produkty podobného typu a
c) při uvedení produktu na trh byli 
spotřebitelé v několika členských státech 
informováni o charakteristice nebo 
vlastnosti uvedené v písmenu a).
Komise zohlední všechny příslušné 
mezinárodní normy a stávající vyhrazené 
údaje pro dané produkty nebo odvětví.
2. Nepovinné údaje, které popisují 
technické vlastnosti produktu pro účely 
provádění povinných obchodních norem a 
které nejsou určeny k informování 
spotřebitelů o těchto vlastnostech 
produktu, nelze v rámci tohoto režimu 
vyhradit.
3. Aby se zohlednily zvláštní znaky 
některých odvětví a očekávání 
spotřebitelů, zmocňuje se Komise k přijetí 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, kterými stanoví podrobná 
pravidla týkající se požadavků na 
vytvoření dalších nepovinných 
vyhrazených údajů uvedených v odstavci 
1.

Článek 65e
Omezení použití nepovinných 

vyhrazených údajů
1. Nepovinný vyhrazený údaj lze použít 
pouze k popisu produktů, které splňují 
odpovídající podmínky použití.
2. Členské státy přijmou vhodná opatření, 
aby označování produktů nevedlo k 
záměně s nepovinnými vyhrazenými údaji.
3. Komise se zmocňuje k přijetí aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
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160, kterými stanoví pravidla používání 
nepovinných vyhrazených údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 227, 1313

Návrh nařízení
Článek 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 66 Článek 66

Obecná pravidla Obecná pravidla
S cílem zohlednit zvláštnosti obchodu mezi 
Unií a některými třetími zeměmi a zvláštní 
vlastnosti některých zemědělských 
produktů se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160, které vymezí podmínky, za 
nichž se dovezené produkty považují za 
produkty, jež mají rovnocennou úroveň 
souladu s obchodními normami Unie, a 
podmínky, které umožňují odchylku od 
článku 58, a určí pravidla vztahující se na 
uplatňování obchodních norem na 
produkty vyvážené z Unie.

S cílem zohlednit zvláštnosti obchodu mezi 
Unií a některými třetími zeměmi a zvláštní 
vlastnosti některých zemědělských 
produktů a s ohledem na potřebu zajistit, 
aby spotřebitelé nebyli uváděni v omyl na 
základě jejich ustáleného očekávání 
a odpovídajícího vnímání produktu, 
mohou být přijata opatření podle čl. 43 
odst. 2 Smlouvy, která vymezí podmínky, 
za nichž se dovezené produkty považují za 
produkty, jež mají rovnocennou úroveň 
souladu s obchodními normami Unie, 
a určí pravidla vztahující se na uplatňování 
obchodních norem na produkty vyvážené 
z Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1316
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Návrh nařízení
Článek 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 67 Článek 67
Zvláštní ustanovení pro dovoz vína Zvláštní ustanovení pro dovoz vína

1. Pokud dohody uzavřené podle článku 
218 Smlouvy nestanoví jinak, použijí se 
ustanovení o označení 
původu, zeměpisných označeních 
a o označování vína uvedená v oddílu 2 
této kapitoly a v definicích, označeních a 
obchodních názvech podle článku 60 
tohoto nařízení na produkty kódů KN 2009 
61, 2009 69 a 2204, které se dovážejí 
do Unie.

1. Pokud dohody uzavřené podle článku 
218 Smlouvy nestanoví jinak, použijí se 
ustanovení o označení 
původu, zeměpisných označeních 
a o označování vína uvedená v oddílu 2 
této kapitoly a v definicích, označeních a 
obchodních názvech podle článku 60 
tohoto nařízení na produkty kódů KN 2009 
61, 2009 69 a 2204, které se dovážejí 
do Unie.

2. Pokud dohody uzavřené podle článku 
218 Smlouvy nestanoví jinak, vyrábějí se 
produkty uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku podle enologických postupů 
doporučených a zveřejněných OIV nebo 
povolených Unií podle tohoto nařízení.

2. Pokud dohody uzavřené podle článku 
218 Smlouvy nestanoví jinak, vyrábějí se 
produkty uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku podle enologických postupů nebo 
povolených Unií podle tohoto nařízení.

Opatření odchylující se od tohoto odstavce 
jsou přijímána postupem podle čl. 43 odst. 
2 Smlouvy. 

3. Při dovozu produktů uvedených 
v odstavci 1 je třeba předložit:

3. Při dovozu produktů uvedených 
v odstavci 1 je třeba předložit:

a) osvědčení dokládající soulad s 
ustanoveními uvedenými v odstavcích 1 a 
2 vystavené v zemi, ze které produkt 
pochází, příslušným subjektem, který je 
uveden na seznamu zveřejněném Komisí;

a) osvědčení dokládající soulad s 
ustanoveními uvedenými v odstavcích 1 a 
2 vystavené v zemi, ze které produkt 
pochází, příslušným subjektem, který je 
uveden na seznamu zveřejněném Komisí;

b) zprávu o výsledku rozboru 
vypracovanou subjektem nebo útvarem 
pověřeným zemí, z níž produkt pochází, je-
li produkt určen k přímé lidské spotřebě.

b) zprávu o výsledku rozboru 
vypracovanou subjektem nebo útvarem 
pověřeným zemí, z níž produkt pochází, je-
li produkt určen k přímé lidské spotřebě.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 229, 1331
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Návrh nařízení
Článek 67 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 67a
Přenesené pravomoci

Komise je v souladu s článkem 160 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci s cílem stanovit:
a) pravidla pro výklad a vymáhání definic 
a obchodních názvů stanovených v příloze 
VI;
b) pravidla pro vnitrostátní postupy 
týkající se stažení a likvidace vinařských 
produktů, které nesplňují požadavky 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1318, 1320, 1321

Návrh nařízení
Článek 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 68 Článek 68

Prováděcí pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem

Prováděcí pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření související 
s tímto oddílem a zejména:

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření související 
s tímto oddílem:

a) provádění obecné obchodní normy;
b) provádění definic a obchodních názvů 
stanovených v příloze VI; 
c) sestavení seznamu mléka a mléčných 
výrobků uvedených v příloze VI části III 
bodu 5 druhém odstavci a roztíratelných 
tuků uvedených v příloze VI části VI 

c) sestavení seznamu mléka a mléčných 
výrobků uvedených v příloze VI části III 
bodu 5 druhém odstavci a roztíratelných 
tuků uvedených v příloze VI části VI 
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šestém odstavci písm. a) na základě 
předběžných seznamů produktů, jež 
členské státy považují za seznamy 
odpovídající na jejich území uvedeným 
ustanovením a jež členské státy zašlou 
Komisi; 

šestém odstavci písm. a) na základě 
předběžných seznamů produktů, jež 
členské státy považují za seznamy 
odpovídající na jejich území uvedeným 
ustanovením a jež členské státy zašlou 
Komisi; 

d) provádění obchodních norem podle
odvětví nebo produktů, včetně prováděcích 
pravidel pro odběr vzorků a analytických 
metod pro určení složení výrobků; 

d) provádění obchodních norem podle 
odvětví nebo produktů, včetně prováděcích 
pravidel pro odběr vzorků a analytických 
metod pro určení složení výrobků; 

e) určení, zda produkty byly podrobeny 
nepovoleným enologickým postupům; 

e) určení, zda produkty byly podrobeny 
nepovoleným enologickým postupům; 

f) stanovení přípustné odchylky; f) stanovení přípustné odchylky;
g) provádění článku 66. g) provádění článku 66.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Článek 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 69 Článek 69

Působnost Působnost
1. Na produkty uvedené v příloze VI části 
II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16 se 
použijí pravidla týkající se označení 
původu, zeměpisných označení a tradičních 
výrazů stanovená v tomto oddíle.

1. Na produkty uvedené v příloze VI části 
II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16 se 
použijí pravidla týkající se označení 
původu, zeměpisných označení a tradičních 
výrazů stanovená v tomto oddíle.

2. Pravidla podle odstavce 1 se zakládají na 2. Pravidla podle odstavce 1 se zakládají na
a) ochraně legitimních zájmů spotřebitelů a 
producentů;

a) ochraně legitimních zájmů spotřebitelů a 
producentů;

b) zajištění řádného fungování vnitřního b) zajištění řádného fungování vnitřního 
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trhu s danými výrobky a trhu s danými výrobky a
c) podpoře výroby jakostních produktů při 
současném umožnění vnitrostátních 
opatření v oblasti politiky jakosti.

c) podpoře výroby produktů v režimech 
jakosti při současném umožnění 
vnitrostátních opatření v oblasti politiky 
jakosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 230

Návrh nařízení
Článek 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 70 Článek 70
Definice Definice

1. Pro účely tohoto oddílu se: 1. Pro účely tohoto oddílu se:
a) „označením původu“ rozumí název 
regionu, konkrétního místa nebo ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech země, který se používá k popisu 
produktu uvedeného v čl. 69 odst. 1, jenž 
splňuje tyto požadavky:

a) „označením původu“ rozumí název 
regionu, konkrétního místa nebo ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech země, který se používá k popisu 
produktu uvedeného v čl. 69 odst. 1, jenž 
splňuje tyto požadavky:

i) jakost a vlastnosti produktu jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a lidské činitele,

i) jakost a vlastnosti produktu jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a lidské činitele,

ii) hrozny, ze kterých se produkt vyrábí, 
pocházejí výlučně z této zeměpisné oblasti,

ii) hrozny, ze kterých se produkt vyrábí, 
pocházejí výlučně z této zeměpisné oblasti,

iii) výroba probíhá v této zeměpisné oblasti 
a

iii) výroba probíhá v této zeměpisné oblasti 
a

(iv) produkt se získává z odrůd druhu réva 
vinná (Vitis vinifera L.);

(iv) produkt se získává z odrůd druhu réva 
vinná (Vitis vinifera L.);

b) „zeměpisným označením“ rozumí 
označení odkazující na region, konkrétní 
místo nebo ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech na zemi, které se 
používá k popisu produktu uvedeného v čl. 
69 odst. 1, jenž splňuje tyto požadavky:

b) „zeměpisným označením“ rozumí 
označení odkazující na region, konkrétní 
místo nebo ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech na zemi, které se 
používá k popisu produktu uvedeného v čl. 
69 odst. 1, jenž splňuje tyto požadavky:
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i) má určitou jakost, pověst nebo jiné 
vlastnosti, jež lze přičíst tomuto 
zeměpisnému původu,

i) má určitou jakost, pověst nebo jiné 
vlastnosti, jež lze přičíst tomuto 
zeměpisnému původu,

ii) nejméně 85 % hroznů použitých na jeho 
výrobu pochází výlučně z této zeměpisné 
oblasti,

ii) nejméně 85 % hroznů použitých na jeho 
výrobu pochází výlučně z této zeměpisné 
oblasti,

iii) jeho výroba probíhá v této zeměpisné 
oblasti a

iii) jeho výroba probíhá v této zeměpisné 
oblasti a

iv) získává se z odrůd druhu réva vinná 
(Vitis vinifera L.) nebo z křížení révy vinné 
s jinými druhy rodu Vitis.

iv) získává se z odrůd druhu réva vinná 
(Vitis vinifera L.) nebo z křížení révy vinné 
s jinými druhy rodu Vitis.

1a. Pro účely odst. 1 písm. a) bodu iii) a 
písm. b) bodu iii) výraz „výroba“ zahrnuje 
veškeré dotyčné činnosti od sklizně 
hroznů po dokončení procesu vinifikace s 
výjimkou případných následných procesů.
Pro účely odst. 1 písm. b) bodu ii) až 15% 
podíl hroznů, které nemusejí pocházet 
z vymezené zeměpisné oblasti, pochází 
z členského státu nebo třetí země, v níž se 
dotyčná vymezená zeměpisná oblast 
nachází.
Odchylně od odst. 1 písm. a) bodu iii) a 
písm. b) bodu iii) a pokud to umožňuje 
specifikace výrobku uvedená v čl. 71 odst. 
2, může být výrobek s chráněným 
označením původu nebo zeměpisným 
označením vinifikován:
a) v oblasti nacházející se v bezprostřední 
blízkosti dotyčné vymezené oblasti; 
b) oblasti nacházející ve stejné správní 
jednotce nebo v sousední správní jednotce 
jak stanovují vnitrostátní právní předpisy; 
c) v případě přeshraničního označení 
původu nebo zeměpisného označení, nebo 
pokud existuje dohoda o kontrolních 
opatřeních mezi dvěma či více členskými 
státy nebo mezi jedním či více členskými 
státy a jednou čí více třetími zeměmi, 
může být výrobek s chráněným označením 
původu nebo zeměpisným označením 
vinifikován v oblasti nacházející se v 
bezprostřední blízkosti dotyčné vymezené 
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oblasti. 
Odchylně od odst. 1 písm. a) bodu iii) a 
třetího pododstavce tohoto odstavce a pod 
pokud to umožňuje specifikace výrobku 
uvedená v čl. 71 odst. 2, může být výrobek 
vinifikován na šumivé víno nebo perlivé 
víno s chráněným označením původu 
mimo oblast nacházející se 
v bezprostřední blízkosti dotyčné 
vymezené oblasti, pokud se tento postup 
používal před 1. březnem 1986.

2. Některé tradičně užívané názvy slouží k 
označení původu, pokud

2. Některé tradičně užívané názvy slouží k 
označení původu, pokud

a) označují víno; a) označují víno;

b) odkazují na zeměpisný název; b) odkazují na zeměpisný název;
c) splňují požadavky uvedené v odst. 1 
písm. a) bodech i) až iv) a 

c) splňují požadavky uvedené v odst. 1 
písm. a) bodech i) až iv) a 

d) podléhají postupu udělování ochrany pro 
označení původu nebo zeměpisná označení 
podle tohoto pododdílu.

d) podléhají postupu udělování ochrany pro 
označení původu nebo zeměpisná označení 
podle tohoto pododdílu.

3. Označení původu a zeměpisná označení 
včetně označení, která se vztahují k 
zeměpisným oblastem ve třetích zemích, 
jsou způsobilá k ochraně v Unii v souladu s 
pravidly tohoto pododdílu.

3. Označení původu a zeměpisná označení 
včetně označení, která se vztahují k 
zeměpisným oblastem ve třetích zemích, 
jsou způsobilá k ochraně v Unii v souladu s 
pravidly tohoto pododdílu.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1346, 1348

Návrh nařízení
Článek 71

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 71 Článek 71
Žádosti o ochranu Žádosti o ochranu

1. Žádosti o ochranu názvů jako označení 
původu nebo zeměpisná označení zahrnují 
formální část, ve které se uvádí:

1. Žádosti o ochranu názvů jako označení 
původu nebo zeměpisná označení zahrnují 
formální část, ve které se uvádí:
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a) název, který se má chránit; a) název, který se má chránit;
b) jméno a adresa žadatele; b) jméno a adresa žadatele;

c) specifikace výrobku uvedená 
v odstavci 2; a

c) specifikace výrobku uvedená 
v odstavci 2; a

d) jednotný dokument shrnující specifikaci 
produktu uvedenou v odstavci 2.

d) jednotný dokument shrnující specifikaci 
produktu uvedenou v odstavci 2.

2. Specifikace produktu umožňuje 
zúčastněným stranám zkontrolovat 
příslušné podmínky výroby týkající se 
daného označení původu nebo 
zeměpisného označení.

2. Specifikace produktu umožňuje 
zúčastněným stranám zkontrolovat 
příslušné podmínky výroby týkající se 
daného označení původu nebo 
zeměpisného označení.

Specifikace produktu obsahuje alespoň 
tyto údaje:
a) název, který se má chránit;
b) popis vína (vín) a zejména:
i) u vín s označením původu základní 
analytické a organoleptické vlastnosti 
daného vína;
ii) u vín se zeměpisným označením 
základní analytické vlastnosti, jakož 
i hodnocení nebo uvedení 
organoleptických vlastností daného vína;
c) případně zvláštní enologické postupy 
používané při výrobě daného vína (daných 
vín) a příslušná omezení pro výrobu 
tohoto vína (těchto vín);
d) vymezení příslušné zeměpisné oblasti;
e) maximální hektarový výnos;
f) označení moštové odrůdy nebo odrůd, 
ze kterých se dané víno (daná vína) 
vyrábí;
g) údaje potvrzující soulad s požadavky v 
čl. 70 odst. 1 písm. a) nebo případně v čl. 
70 odst. 1 písm. b) bodě i);
h) příslušné požadavky stanovené v 
předpisech Unie nebo ve vnitrostátních 
předpisech pro oblast produkce produktů 
s chráněným označením původu a 
chráněným zeměpisným označením, nebo 
pokud tak stanoví členské státy, stanovené 
organizací, která spravuje chráněná 
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označení původu nebo chráněná 
zeměpisná označení;
i) název a adresu orgánů nebo subjektů, 
které ověřují soulad s ustanoveními 
specifikace výrobku, a jejich konkrétní 
úkoly.
Požadavky uvedené ve druhém 
pododstavci písm. h) jsou objektivní, 
nediskriminační a slučitelné s právem 
Unie.

3. Pokud se žádost o ochranu týká 
zeměpisné oblasti ve třetí zemi, musí 
obsahovat kromě údajů stanovených 
v odstavcích 1 a 2 údaje, které potvrzují, že 
daný název je chráněn v zemi původu.

3. Pokud se žádost o ochranu týká 
zeměpisné oblasti ve třetí zemi, musí
obsahovat kromě údajů stanovených 
v odstavcích 1 a 2 údaje, které potvrzují, že 
daný název je chráněn v zemi původu.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1351, 1353, 1356

Návrh nařízení
Článek 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 73 Článek 73
Předběžné vnitrostátní řízení Předběžné vnitrostátní řízení

1. Žádosti o ochranu označení původu nebo 
zeměpisného označení vín pocházejících z 
Unie v souladu s článkem 71 podléhají 
předběžnému vnitrostátnímu řízení.

1. Žádosti o ochranu označení původu nebo 
zeměpisného označení vín pocházejících z 
Unie v souladu s článkem 71 podléhají 
předběžnému vnitrostátnímu řízení.

1a. Žádost o ochranu se podává 
členskému státu, na jehož území má 
označení původu nebo zeměpisné 
označení původ.
Členský stát přezkoumá žádost o ochranu 
a ověří, zda splňuje podmínky stanovené v 
tomto pododdílu.
Členský stát v rámci vnitrostátního řízení 
zajistí vhodné zveřejnění žádosti a stanoví 
alespoň dvouměsíční lhůtu ode dne 
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zveřejnění, během níž je možné podat 
proti navrhované ochraně písemnou 
námitku.  Tyto námitky mají podobu 
řádně odůvodněného prohlášení a může je 
vznést každá fyzická nebo právnická 
osoba s oprávněným zájmem, která má 
bydliště nebo je usazena na území daného 
členského státu. 

2. Pokud členský stát shledá, že označení 
původu nebo zeměpisné označení 
nesplňuje požadavky nebo je neslučitelné s 
právem Unie, žádost zamítne.

2. Pokud členský stát shledá, že označení 
původu nebo zeměpisné označení 
nesplňuje podmínky stanovené v tomto 
pododdílu nebo je neslučitelné s právem 
Unie, žádost zamítne.

3. Pokud členský stát shledá, že požadavky 
jsou splněny, provede vnitrostátní řízení, 
které zajistí vhodné zveřejnění specifikace 
produktu alespoň na internetu.

3. Pokud členský stát shledá, že podmínky 
stanovené v tomto pododdíle jsou splněny:

a) zajistí zveřejnění specifikací produktu 
podle čl. 71 odst. 1 písm. d) alespoň na 
internetu;
b) předloží Komisi žádost o ochranu 
obsahující tyto informace:
i) jméno a adresu žadatele;
ii) jednotný dokument podle čl. 71 odst. 1 
písm. d);
iii) prohlášení členského státu, že žádost 
podaná žadatelem splňuje požadované 
podmínky; a
iv) odkaz na zveřejněné specifikace podle 
písmena a).
Informace uvedené v prvním pododstavci 
písm. b) se poskytují v některém z 
úředních jazyků Unie nebo se k nim 
přiloží ověřený překlad v některém z 
těchto jazyků.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 231, 232
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Návrh nařízení
Článek 79

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 79 Článek 79
Vztah k ochranným známkám Vztah k ochranným známkám 

1. Pokud je označení původu nebo 
zeměpisné označení chráněno podle 
tohoto nařízení, zamítne se zápis ochranné 
známky, jejíž použití spadá pod čl. 80 
odst. 2 a jež se týká produktu spadajícího 
do jedné z kategorií uvedených v části II 
přílohy VI, pokud byla žádost o zápis 
ochranné známky podána po dni podání 
žádosti o ochranu označení původu nebo 
zeměpisného označení Komisi a označení 
původu nebo zeměpisné označení je 
následně chráněno.

1. Zápis ochranné známky, která obsahuje 
chráněné označení původu nebo 
chráněné zeměpisné označení podle 
tohoto nařízení, nebo je tvořena takovým 
označením původu nebo zeměpisným 
označením, jehož použití spadá pod čl. 80 
odst. 2 a které se týká produktu spadajícího 
do jedné z kategorií uvedených v části II 
přílohy VI, se zamítne, pokud byla žádost 
o zápis ochranné známky podána po dni 
podání žádosti o ochranu označení původu 
nebo zeměpisného označení Komisi a 
označení původu nebo zeměpisné označení 
je následně chráněno.

Ochranné známky zapsané v rozporu 
s prvním pododstavcem se prohlásí 
za neplatné.

Ochranné známky zapsané v rozporu 
s prvním pododstavcem se prohlásí 
za neplatné.

2. Aniž je dotčen čl. 78 odst. 2, může být 
ochranná známka, jejíž použití spadá pod 
čl. 80 odst. 2, o niž bylo zažádáno nebo jež 
je zapsána nebo zavedena používáním, 
umožňují-li to příslušné právní předpisy, 
na území Unie přede dnem podání žádosti 
o ochranu označení původu nebo 
zeměpisného označení Komisi, i nadále 
používána a obnovena bez ohledu na 
ochranu označení původu nebo 
zeměpisného označení, pokud neexistují 
důvody k prohlášení ochranné známky za 
neplatnou nebo k jejímu zrušení podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou 
se sbližují právní předpisy členských států 
o ochranných známkách, nebo nařízení 
Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 
2009 o ochranné známce Společenství.

2. Aniž je dotčen čl. 78 odst. 2, může být 
ochranná známka, jejíž použití spadá pod 
čl. 80 odst. 2, o niž bylo zažádáno nebo jež 
je zapsána nebo zavedena používáním 
v dobré víře na území Unie, umožňují-li to 
příslušné právní předpisy, buď před datem 
ochrany označení původu nebo ochrany
zeměpisného označení v zemi původu, 
nebo před 1. lednem 1996, i nadále 
používána a obnovena bez ohledu na 
ochranu označení původu nebo 
zeměpisného označení, pokud neexistují
důvody k prohlášení ochranné známky za 
neplatnou nebo k jejímu zrušení podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou 
se sbližují právní předpisy členských států 
o ochranných známkách, nebo nařízení 
Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 
2009 o ochranné známce Společenství. 

V takových případech je povoleno používat 
dané označení původu nebo zeměpisné 

V takových případech je povoleno používat 
dané označení původu nebo zeměpisné 
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označení vedle příslušných ochranných 
známek.

označení vedle příslušných ochranných 
známek.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1365, 1366, 1370, 
1372 

Návrh nařízení
Článek 82

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 82 Článek 82
Změny specifikace výrobku Změny specifikace výrobku

1. Žadatel, který splňuje podmínky 
stanovené podle čl. 86 odst. 4 písm. b), 
může požádat o schválení změny 
specifikace produktu chráněného 
označením původu nebo zeměpisným 
označením, zejména za účelem zohlednění 
vývoje vědeckých a technických poznatků 
nebo nového vymezení dotčené zeměpisné 
oblasti. V žádosti se uvedou požadované 
změny a jejich odůvodnění.

1. Žadatel, který splňuje podmínky článku 
72, může požádat o schválení změny 
specifikace výrobku chráněného 
označením původu nebo zeměpisným 
označením, zejména za účelem zohlednění 
vývoje vědeckých a technických poznatků 
nebo nového vymezení zeměpisné oblasti 
uvedené v čl. 71 odst. 2 písm. d) druhém 
pododstavci. V žádosti se uvedou 
požadované změny a jejich odůvodnění. 

Odchylně od ustanovení odstavce 1 
mohou dotčené členské státy nebo třetí 
země či jejich příslušné orgány požádat o 
schválení změny specifikací výrobku 
chráněného stávajícím chráněným 
názvem vín v souladu s čl. 84 odst. 1.  
1a. Pokud navrhovaná změna vyžaduje 
jednu nebo více změn v jednotném 
dokumentu uvedeném v čl. 71 odst. 1 
písm. d), použijí se na žádost o změnu 
obdobně články 73 až 76. Jsou-li však 
navrhované změny pouze menšího 
rozsahu, Komise rozhodne 
prostřednictvím prováděcích aktů, zda 
schválí žádost bez použití postupu 
stanoveného v čl. 74 odst. 2 a článku 75, a 
v případě schválení zveřejní údaje 
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uvedené v čl. 74 odst. 3. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.
1b. Pokud navrhovaná změna nevede ke 
změně jednotného dokumentu, použijí se 
tato pravidla:
a) pokud se dotčená zeměpisná oblast 
nachází v daném členském státě, 
rozhodne tento stát o změně a v případě 
jejího schválení zveřejní pozměněnou 
specifikaci výrobku a informuje Komisi o 
schválených změnách a jejich 
odůvodnění;
b) pokud se dotčená zeměpisná oblast 
nachází ve třetí zemi, rozhodne 
o schválení navrhované změny Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 234

Návrh nařízení
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 84 Článek 84

Stávající chráněné názvy vín Stávající chráněné názvy vín
1. Názvy vín chráněné v souladu 
s články 51 a 54 nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999 a článkem 28 nařízení 
Komise (ES) č. 753/2002 jsou automaticky 
chráněny podle tohoto nařízení. Komise je 
zapíše do rejstříku stanoveného v článku 
81 tohoto nařízení.

1. Názvy vín uvedené v článcích 51 a 54 
nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 
a s článkem 28 nařízení Komise (ES) 
č. 753/2002 jsou automaticky chráněny 
podle tohoto nařízení. Komise je zapíše do 
rejstříku stanoveného v článku 81 tohoto 
nařízení.

2. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů provede odpovídající formální kroky

2. Komise může přijmout prováděcí akty k 
výmazu názvů vín, na které se vztahuje čl. 
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k výmazu názvů vín, na které se vztahuje 
čl. 191 odst. 3 nařízení (EU) č. 
[KOM(2010) 799] z rejstříku stanoveného 
v článku 81.

118s odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 z 
rejstříku stanoveného v článku 81.  Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

3. Článek 83 se nepoužije na stávající 
chráněné názvy vín uvedené v odstavci 1 
tohoto článku.

3. Článek 83 se nepoužije na stávající 
chráněné názvy vín uvedené v odstavci 1 
tohoto článku.

Do 31. prosince 2014 může Komise z 
vlastního podnětu prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout o zrušení 
ochrany stávajících chráněných názvů vín 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku, 
pokud nesplňují podmínky stanovené v 
článku 70.

Do 31. prosince 2014 může Komise z 
vlastního podnětu prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout o zrušení 
ochrany stávajících chráněných názvů vín 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku, 
pokud nesplňují podmínky stanovené v 
článku 70.

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

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

4. V případě Chorvatska jsou názvy vín 
zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie chráněny podle tohoto nařízení, pokud 
řízení o námitce přinese kladný výsledek. 
Komise je uvede v rejstříku uvedeném v 
článku 81.

4. V případě Chorvatska jsou názvy vín 
zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie chráněny podle tohoto nařízení, pokud 
řízení o námitce přinese kladný výsledek. 
Komise je uvede v rejstříku uvedeném v 
článku 81.

Or. en

(Text Komise vychází z COM (2012) 535)

Pozměňovací návrh 69
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 236, 237, 1377, 
1383, 1388, 1390

Návrh nařízení
Článek 86

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 86 Článek 86

Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci
1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví opatření uvedená v 

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, které stanoví opatření uvedená v 
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odstavcích 2 až 5 tohoto článku. odstavcích 2 až 5 tohoto článku.
2. S ohledem na zvláštnosti produkce ve 
vymezené zeměpisné oblasti může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout:

2. S ohledem na zvláštnosti produkce ve 
vymezené zeměpisné oblasti může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout:

a) zásady pro vymezení zeměpisné oblasti 
a

a) další podrobnosti týkající se vymezení 
zeměpisné oblasti a 

b) definice, omezení a odchylky týkající se 
produkce ve vymezené zeměpisné oblasti.

b) omezení a odchylky týkající se produkce 
ve vymezené zeměpisné oblasti.

3. Vzhledem k potřebě zajistit jakost a 
vysledovatelnost produktů může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanovit podmínky, za nichž 
může specifikace produktu obsahovat 
dodatečné požadavky.

3. Vzhledem k potřebě zajistit jakost a 
vysledovatelnost produktů může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanovit podmínky, za nichž 
může specifikace produktu obsahovat 
dodatečné požadavky.

4. Vzhledem k potřebě zajistit legitimní 
práva a zájmy producentů nebo 
hospodářských subjektů může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro:

4. Vzhledem k potřebě zajistit legitimní 
práva a zájmy producentů nebo 
hospodářských subjektů může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout pravidla pro:

a) prvky specifikace produktu;
b) druh žadatele, který může požádat o 
ochranu označení původu nebo 
zeměpisného označení,

b) druh žadatele, který může požádat o 
ochranu označení původu nebo 
zeměpisného označení,

c) podmínky týkající se žádosti o ochranu 
označení původu nebo zeměpisného 
označení, předběžného vnitrostátního 
řízení, přezkumu prováděného Komisí, 
řízení o námitce a postupů pro změnu, 
zrušení a přeměnu chráněných označení 
původu nebo chráněných zeměpisných 
označení;

c) podmínky týkající se žádosti o ochranu 
označení původu nebo zeměpisného 
označení, přezkumu prováděného Komisí, 
řízení o námitce a postupů pro změnu, 
zrušení a přeměnu chráněných označení 
původu nebo chráněných zeměpisných 
označení;

d) podmínky platné pro přeshraniční 
žádosti;

d) podmínky platné pro přeshraniční 
žádosti;

e) podmínky pro žádosti týkající se 
zeměpisných oblastí ve třetí zemi;

e) podmínky pro žádosti týkající se 
zeměpisných oblastí ve třetí zemi;

f) datum, od kterého se použije ochrana 
nebo změna ochrany;

f) datum, od kterého se použije ochrana 
nebo změna ochrany;

g) podmínky týkající se změny specifikace 
produktu.

g) podmínky týkající se změny specifikace 
produktu a podmínky, za nichž jsou 
navrhované změny považovány za změny 
menšího rozsahu ve smyslu čl. 82 odst. 1a. 
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5. Vzhledem k potřebě zajistit přiměřenou 
ochranu může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijmout 
omezení týkající se chráněného názvu.

5. Vzhledem k potřebě zajistit přiměřenou 
ochranu může Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci přijmout 
omezení týkající se chráněného názvu.

6. Vzhledem k potřebě zajistit, aby 
hospodářské subjekty a příslušné orgány 
nebyly dotčeny použitím tohoto pododdílu, 
pokud jde o názvy vín, jimž byla 
poskytnuta ochrana před 1. srpnem 2009 
nebo pro něž bylo zažádáno o ochranu 
před tímto datem, může Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout přechodná 
ustanovení, která se týkají:
a) názvů vín uznaných členskými státy do 
1. srpna 2009 jako označení původu nebo 
zeměpisná označení a názvů vín, pro něž 
bylo zažádáno o ochranu před tímto 
datem;
b) předběžného vnitrostátního řízení,
c) vín uvedených na trh nebo označených 
před konkrétním datem a
d) změn specifikace produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 245

Návrh nařízení
Článek 100 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100a
Doba platnosti

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 246

Návrh nařízení
Část II – hlava II – kapitola II – oddíl 1 – pododdíl 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PODODDÍL 1
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 246, 249-253, 1428

Návrh nařízení
Článek 101

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101 Článek 101
Dohody v odvětví cukru Dohody v odvětví cukru

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

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

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

2a. Ve smlouvách o dodání je třeba 
rozlišovat, zda množství cukru, která se 
mají z cukrové řepy vyrobit, budou 



AM\915996CS.doc 95/127 PE497.939v01-00

CS

představovat
a) cukr podléhající kvótám, nebo
b) cukr nepodléhající kvótám.
2b. Každý cukrovarnický podnik poskytuje 
členskému státu, v němž cukr vyrábí, 
údaje o
a) množstvích cukrové řepy podle odst. 2a 
písm. a), na která před zasetím uzavřel 
smlouvy o dodání, a o cukernatosti, z níž 
tyto smlouvy vycházejí;
b) odpovídající předpokládané výtěžnosti.
Členské státy mohou požadovat další 
údaje.
2c. Cukrovarnické podniky, které před 
zasetím nepodepsaly smlouvu o dodání 
cukrové řepy podléhající kvótám podle 
článku 101g nebo dodání cukrové řepy 
odpovídající množství cukru v rozsahu 
přidělené kvóty upravené koeficientem 
pro preventivní stažení stanoveným podle 
čl. 101d odst. 2 prvního pododstavce za 
minimální cenu zaplatí za veškerou 
cukrovou řepu, kterou zpracovávají na 
cukr, alespoň minimální cenu cukrové 
řepy podléhající kvótám.
2d. Se souhlasem příslušného členského 
státu se mohou mezioborové dohody 
odchýlit od odstavců 2a, 2b a 2c.
2e. Neexistují-li žádné mezioborové 
dohody, přijme příslušný členský stát 
opatření nezbytná pro ochranu zájmů 
dotčených osob, která budou v souladu s 
tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 254
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Návrh nařízení
Článek 101 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101a
Oznamování cen na trhu s cukrem

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

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 255

Návrh nařízení
Článek 101 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101b
Výrobní dávka

1. Z kvóty na cukr, kvóty na isoglukózu a 
kvóty na inulinový sirup, které byly 
přiděleny podnikům vyrábějícím cukr, 
isoglukózu nebo inulinový sirup podle čl. 
101h odst. 2 a z množství nepodléhajících 
kvótám uvedeným v čl. 101l odst. 1 písm. 



AM\915996CS.doc 97/127 PE497.939v01-00

CS

e) se vybírá výrobní dávka.
2. Výrobní dávka se stanoví ve výši 12 
EUR na tunu cukru podléhajícího kvótám 
a inulinového sirupu podléhajícího 
kvótám. U isoglukózy se výrobní dávka 
stanoví ve výši 50 % dávky pro cukr.
3. Platbu celé výrobní dávky v souladu s 
odstavcem 1 ukládají členské státy 
podnikům usazeným na svém území podle 
kvóty přidělené pro daný hospodářský rok.
Podniky uskuteční platby do konce února 
příslušného hospodářského roku.
4. Podniky vyrábějící cukr a inulinový 
sirup v Unii mohou od pěstitelů cukrové 
řepy nebo cukrové třtiny nebo od 
dodavatelů čekanky požadovat, aby nesli 
až 50 % příslušné výrobní dávky.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 256

Návrh nařízení
Článek 101 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101c
Výrobní náhrada

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

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1448

Návrh nařízení
Článek 101 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101d
Stažení cukru z trhu

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

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1476

Návrh nařízení
Článek 101 d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101da
Dočasný mechanismus řízení trhů

Aniž jsou dotčeny dohody uzavřené 
v souladu s článkem 218 Smlouvy, může 
Komise do ukončení režimu kvót 
prostřednictvím prováděcích aktů 
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přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2 uvést v 
činnost dočasný mechanismus řízení trhu 
s cílem zabránit vážné nestabilitě trhu, 
jenž vede k zavedení těchto opatření:  
- uvolnění cukru nepodléhajícího kvótám 
na vnitřní trh za stejných podmínek jako 
v případě cukru podléhajícího kvótám 
podle čl. 101l odst. 1 písm. e); 
- pozastavení dovozních cel, jak je 
uvedeno v článku 130b, zejména pokud 
údaje Evropské komise pro dovoz 
surového a bílého cukru dosáhnou úrovně 
nižší než 3 miliony tun pro daný 
hospodářský rok. 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 258

Návrh nařízení
Článek 101 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101e
Přenesené pravomoci

S cílem zohlednit zvláštnosti odvětví cukru 
a zajistit, že budou řádným způsobem 
zohledněny zájmy všech stran, je Komise 
zmocněna přijmout prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160 pravidla týkající se:
a) smluv o dodání a podmínek nákupu 
uvedených v čl. 101 odst. 1;
b) kritérií, jež musí cukrovarnické 
podniky uplatňovat při přidělování 
množství cukrové řepy, na která mají být 
před zasetím podepsány smlouvy o dodání 
podle čl. 101 odst. 2b, prodejcům cukrové 
řepy;
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c) dočasného mechanismu řízení trhu 
uvedeného v článku 101da na základě 
prozatímní bilance zásobování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 259

Návrh nařízení
Část II – hlava II – kapitola II – oddíl 1 – pododdíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PODODDÍL 1a 
REŽIM ŘÍZENÍ PRODUKCE

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 260

Návrh nařízení
Článek 101 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101f
Kvóty v odvětví cukru

1. Režim kvót se uplatňuje u cukru, 
isoglukózy a inulinu.
2. Jestliže v případě režimů kvót 
uvedených v odstavci 1 tohoto článku 
překročí producent příslušnou kvótu, a 
jestliže v případě cukru nevyužije 
přebytková množství způsoby stanovenými 
v článku 101l, platí se z takového množství 
dávka z přebytku podle podmínek 
uvedených v článcích 101l a101o.
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Pozměňovací návrh 81
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 261

Návrh nařízení
Článek 101 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101g
Minimální cena cukrové řepy

1. Minimální cena cukrové řepy 
podléhající kvótám činí 26,29 EUR za 
tunu do konce hospodářského roku 
2019/2020. 
2. Minimální cena uvedená v odstavci 1 se 
vztahuje na cukrovou řepu standardní 
jakosti vymezené v části B přílohy III.
3. Cukrovarnické podniky nakupující 
cukrovou řepu podléhající kvótám 
vhodnou ke zpracování na cukr a určenou 
ke zpracování na cukr podléhající kvótám 
jsou povinny zaplatit alespoň minimální 
cenu, která se podle zjištěných odchylek 
od standardní jakosti zvýší nebo sníží.
S cílem upravit cenu v případě, že se 
skutečná jakost cukrové řepy liší od 
standardní jakosti, se zvýšení a snížení 
uvedená v prvním pododstavci použijí 
v souladu s pravidly stanovenými Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 101p odst. 5.
4. U množství cukrové řepy odpovídajících 
množstvím průmyslového cukru nebo 
přebytkového cukru, na něž se vztahuje 
dávka z přebytku podle článku 101o, 
upraví dotyčný cukrovarnický podnik 
pořizovací cenu tak, aby se přinejmenším 
rovnala minimální ceně cukrové řepy 
podléhající kvótám.
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Pozměňovací návrh 82
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 262

Návrh nařízení
Článek 101 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101h
Přidělování kvót

1. Kvóty pro výrobu cukru, isoglukózy a 
inulinového sirupu na vnitrostátní či 
regionální úrovni jsou stanoveny v příloze 
IIIb.
Odchylně od prvního pododstavce může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých bez použití čl. 162 odst. 2 nebo 3 
a na žádost dotčených členských států 
přidělit kvóty členským státům, které se 
v souladu s nařízením Rady (ES) č. 
320/2006 vzdaly všech svých kvót.  Pro 
účely tohoto pododstavce Komise při 
posuzování žádosti členského státu 
nepřihlíží ke kvótám přiděleným 
podnikům v nejvzdálenějších regionech 
Unie.
2. Členské státy přidělí kvótu každému 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup usazenému na jejich 
území a schválenému podle článku 101i.
Pro každý podnik se přidělená kvóta 
rovná kvótě podle nařízení (ES) 
č. 513/2010, která byla podniku přidělena 
pro hospodářský rok 2010/2011.
3. V případě, že se kvóta přiděluje 
cukrovarnickému podniku, který má více 
než jednu výrobní jednotku, přijmou 
členské státy opatření, která považují za 
nezbytná pro ochranu zájmů pěstitelů 
cukrové řepy a cukrové třtiny.
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Pozměňovací návrh 83
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 263

Návrh nařízení
Článek 101 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101i
Schválené podniky

1. Na žádost udělí členské státy schválení 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup nebo podniku 
zpracovávajícímu tyto produkty na 
některý z produktů uvedených v čl. 101m 
odst. 2 za předpokladu, že:
a) podnik prokáže odbornou způsobilost k 
výrobě;
b) je ochoten poskytovat nezbytné údaje a 
podrobit se kontrolám v souvislosti s tímto 
nařízením;
c) nevztahuje se na něj pozastavení nebo 
odnětí schválení.
2. Schválené podniky poskytují členskému 
státu, na jehož území se provádí sklizeň 
cukrové řepy či cukrové třtiny nebo na 
jehož území probíhá rafinace, následující 
údaje:
a) množství cukrové řepy nebo cukrové 
třtiny, na která byla uzavřena smlouva o 
dodání, a o odpovídajících 
předpokládaných výnosech cukrové řepy 
či cukrové třtiny a cukru na hektar;
b) údaje o předpokládaných a skutečných 
dodávkách cukrové řepy, cukrové třtiny a 
surového cukru, o výrobě cukru a o 
zásobách cukru;
c) množství prodaného bílého cukru a 
odpovídající ceny a podmínky.
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Pozměňovací návrh 84
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 264

Návrh nařízení
Článek 101 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101j
Úprava vnitrostátních kvót

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

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 265

Návrh nařízení
Článek 101 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101k
Přerozdělování vnitrostátních kvót 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 266

Návrh nařízení
Článek 101 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101l
Produkce nepodléhající kvótám

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 267

Návrh nařízení
Článek 101 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101m
Průmyslový cukr

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

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 268

Návrh nařízení
Článek 101 n (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101n
Převod přebytkového cukru

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

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 269

Návrh nařízení
Článek 101 o (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101o
Dávka z přebytku

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

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 270
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Návrh nařízení
Článek 101 p (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101p
Přenesené pravomoci

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

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 271, 1486

Návrh nařízení
Článek 101 q (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101q
Prováděcí pravomoci

Pokud jde o podniky uvedené v článku 
101i, může Komise stanovit 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 162 odst. 2 
pravidla pro:
a) podávání žádostí o schválení podniků, 
evidenci, kterou mají schválené podniky 
vést, a informace, které musí sdělovat;
b) systém kontrol prováděných členskými 
státy ve schválených podnicích;
c) sdělení členských států Komisi a 
schváleným podnikům;
d) dodávky surovin podnikům, zejména 
smlouvy o dodání a dodací listy;
e) hodnotu ekvivalentu, pokud jde o cukr 
uvedený v čl. 101l odst. 1 písm. a);
f) zvláštní režim zásobování 
nejvzdálenějších regionů;
g) vývozy uvedené v čl. 101l odst. 1 písm. 
d);



PE497.939v01-00 114/127 AM\915996CS.doc

CS

h) spolupráci členských států k zajištění 
účinných kontrol;
i) úpravu dat stanovených v článku 101n;
j) stanovení přebytkového množství, 
sdělení a platby dávky z přebytku uvedené 
v článku 101o;
k) uvolnění cukru nepodléhajícího 
kvótám uvedeného v čl. 101l odst. 1 písm. 
e) na vnitřní trh;
l) přijímání seznamu zařízení zabývajících 
se výhradně rafinací podle přílohy II, 
části Ia bodu 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 285

Návrh nařízení
Článek 104

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 104 vypouští se
Smluvní vztahy v odvětví mléka 

a mléčných výrobků
1. Pokud se členský stát rozhodne, že 
každá dodávka syrového mléka od 
zemědělce ke zpracovateli syrového mléka 
musí být podložena písemnou smlouvou 
mezi stranami, řídí se tato smlouva 
podmínkami stanovenými v odstavci 2.
V případě popsaném v prvním pododstavci 
se příslušný členský stát rovněž rozhodne, 
že pokud se dodávka uskuteční přes 
jednoho nebo více odběratelů, každý 
stupeň této dodávky musí být ošetřen 
smlouvou mezi dvěma stranami. Pro tyto 
účely se „odběratelem“ rozumí podnik, 
který přepravuje syrové mléko od 
zemědělce nebo jiného odběratele ke 
zpracovateli syrového mléka nebo k 
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jinému odběrateli, přičemž vlastnictví 
mléka je v každém případě převáděno.
2. Smlouva:
a) se uzavře před dodávkou;
b) má písemnou formu a
c) zahrnuje zejména následující:
i) cenu splatnou za dodávku, která je:
- neměnná a stanovená ve smlouvě, 
a/nebo
- proměnlivá pouze v rámci faktorů 
stanovených ve smlouvě, zejména vývoje 
tržní situace na základě tržních ukazatelů, 
dodaného objemu a jakosti nebo složení 
dodaného syrového mléka,
ii) objem, který může být a/nebo bude 
dodán, a časový rozvrh dodávek a
iii) dobu trvání smlouvy, která může být 
na dobu neurčitou s doložkou o ukončení 
smlouvy.
3. Odchylně od odstavce 1 se smlouva 
nevyžaduje, pokud syrové mléko dodává 
zemědělec zpracovateli syrového mléka, 
je-li je tento zpracovatel družstvem, jehož 
je zemědělec členem, jestliže stanovy 
družstva obsahují ustanovení mající 
podobné účinky jako ustanovení uvedená 
v odst. 2 písm. a), b) a c).
4. Všechny prvky smluv o dodávkách 
syrového mléka uzavřených zemědělci, 
odběrateli nebo zpracovateli syrového 
mléka, včetně prvků uvedených v odst. 2 
písm. c), jsou volně sjednány mezi 
stranami.
5. V zájmu zajištění jednotného 
uplatňování tohoto článku může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijmout nezbytná opatření. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Or. en
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(Article 104 of the COM document is deleted and replaced by Article 104 a (new) see below)

Pozměňovací návrh 93
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 286

Návrh nařízení
Článek 104 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 104a
Smluvní vztahy v odvětví mléka 

a mléčných výrobků
1. Pokud se členský stát rozhodne, že 
každá dodávka syrového mléka na jeho 
území od zemědělce ke zpracovateli 
syrového mléka musí být podložena 
písemnou smlouvou mezi stranami nebo 
se rozhodne, že první kupci musí učinit 
písemný návrh na uzavření smlouvy 
o dodávkách syrového mléka od 
zemědělců, tato smlouva nebo nabídka 
smlouvy se řídí podmínkami stanovenými 
v odstavci 2.
Pokud se členský stát rozhodne, že 
dodávky syrového mléka od zemědělce ke 
zpracovateli syrového mléka musí být 
podloženy písemnou smlouvou mezi 
stranami, rozhodne také, která fáze 
dodávky musí být touto smlouvou mezi 
stranami podložena, pokud je dodávka 
syrového mléka prováděna 
prostřednictvím jednoho nebo více
odběratelů. Pro účely tohoto článku se 
„odběratelem“ rozumí podnik, který 
převáží syrové mléko od zemědělce nebo 
jiného odběratele ke zpracovateli syrového 
mléka nebo k jinému odběrateli, přičemž 
vlastnictví mléka je v každém případě 
převáděno.
2. Smlouva nebo návrh na uzavření 
smlouvy:
a) se uzavře nebo předloží před dodávkou;
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b) má písemnou formu a
c) zahrnuje zejména následující:
i) cenu splatnou za dodávku, která je:
– neměnná a stanovená ve smlouvě, 
a/nebo
– vypočtena kombinací různých faktorů 
stanovených ve smlouvě, jež mohou 
zahrnovat tržní ukazatele odrážející 
změny v tržních podmínkách, objem 
dodávky a jakost nebo složení dodaného 
syrového mléka,
ii) objem syrového mléka, který může být 
nebo bude dodán, a časový rozvrh těchto 
dodávek,
iii) dobu platnosti smlouvy, která může být 
uzavřena buď na dobu určitou, nebo 
neurčitou s ustanoveními o jejím 
vypovězení,
iv) údaje o platebních podmínkách a 
lhůtách,
v) opatření týkající se odběru či dodávání 
syrového mléka,  a
vi) pravidla, která se uplatní v případě 
vyšší moci.
3. Odchylně od odstavce 1 se smlouva 
nebo návrh na uzavření smlouvy 
nevyžaduje, pokud zemědělec syrové 
mléko dodává družstvu, jehož je členem, 
jestliže stanovy družstva nebo pravidla a 
rozhodnutí stanovená v těchto stanovách 
nebo vyplývající z nich obsahují 
ustanovení, která mají podobné účinky 
jako ustanovení odst. 2 písm. a), b) a c).

4. Všechny prvky smluv o dodávkách 
syrového mléka uzavřených zemědělci, 
odběrateli nebo zpracovateli syrového 
mléka, včetně prvků uvedených v odst. 2 
písm. c), jsou volně sjednány mezi 
stranami.
Aniž je dotčen první pododstavec:
i) pokud se členský stát rozhodne, že 
uzavírání písemných smluv na dodávky 



PE497.939v01-00 118/127 AM\915996CS.doc

CS

syrového mléka bude povinné v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, může stanovit 
minimální dobu platnosti, která se uplatní 
pouze na písemné smlouvy mezi 
zemědělcem a prvním odběratelem 
syrového mléka. Minimální doba platnosti 
musí být alespoň šest měsíců a nesmí 
narušovat řádné fungování vnitřního 
trhu; nebo
ii) pokud se členský stát rozhodne, že 
první kupující syrového mléka musí 
zemědělci učinit písemný návrh na 
uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 
1, může stanovit, že návrh musí obsahovat 
minimální dobu trvání smlouvy, jak za 
tímto účelem stanoví vnitrostátní právní 
předpisy. Druhým pododstavcem není 
dotčeno právo producenta tuto minimální 
dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní 
písemně;
Druhým pododstavcem není dotčeno 
právo zemědělce tuto minimální dobu 
trvání odmítnout, pokud tak učiní 
písemně. V takovém případě mohou 
strany volně sjednat všechny prvky 
smlouvy, včetně prvků uvedených v odst. 2 
písm. c).
5. Členské státy, které využívají možností 
uvedených v tomto článku, informují 
Komisi o způsobu jejich uplatňování.
6. Komise může přijmout prováděcí akty 
stanovující opatření nezbytná pro 
jednotné uplatňování odst. 2 písm. a) a b) 
a odstavce 3 a opatření týkající se 
oznámení, která musí členské státy 
vydávat v souladu s tímto článkem. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Michel Dantin
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Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 287

Návrh nařízení
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105 vypouští se
Smluvní jednání v odvětví mléka 

a mléčných výrobků
1. O smlouvách na dodávky syrového 
mléka od zemědělce zpracovateli syrového 
mléka, nebo odběrateli ve smyslu čl. 104 
odst. 1 druhého pododstavce mohou 
jednat organizace producentů v odvětví 
mléka a mléčných výrobků, které jsou 
uznány podle článku 106, jménem svých 
členů – zemědělců, a to pokud jde o jejich 
celou nebo částečnou společnou produkci. 
2. Vyjednávání organizace producentů 
může probíhat:
a) ať došlo k převodu vlastnictví syrového 
mléka od zemědělců na organizaci 
producentů, či nikoli;
b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde 
o společnou produkci některých nebo 
všech zemědělských členů, či nikoli;
c) pokud celkový objem syrového mléka, 
kterého se jednání dané organizace 
producentů týká, nepřekročí:
i) 3,5 % celkové produkce v Unii; a
ii) 33 % celkové vnitrostátní produkce 
některého členského státu, kterého se 
týkají jednání příslušné organizace 
producentů, a
iii) 33 % celkové kombinované 
vnitrostátní produkce všech členských 
států, kterých se týkají jednání příslušné 
organizace producentů;
d) pokud dotyční zemědělci nejsou členy 
žádné jiné organizace producentů, která 
by rovněž vedla smluvní jednání jejich 
jménem, a



PE497.939v01-00 120/127 AM\915996CS.doc

CS

e) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu nebo členských států, ve kterých 
působí.
3. Pro účely tohoto článku se každým 
odkazem na organizace producentů 
rozumí rovněž odkaz na sdružení 
organizací producentů. Vzhledem k 
potřebě zajistit, aby činnost těchto 
sdružení byla vhodným způsobem 
sledována, se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
podmínky pro uznávání těchto sdružení.
4. Odchylně od odst. 2 písm. c) bodů ii) a 
iii) může orgán pro hospodářskou soutěž 
uvedený v druhém pododstavci i tehdy, 
pokud limit ve výši 33 % nebyl překročen, 
v jednotlivých případech rozhodnout, že 
jednání organizací producentů se nemůže 
uskutečnit, pokud to považuje za nezbytné, 
aby se zabránilo vyloučení hospodářské 
soutěže nebo aby se předešlo závažnému 
negativnímu vlivu na malé a střední 
podniky zpracovávající mléko na jeho 
území.
Rozhodnutí uvedené v prvním 
pododstavci, které se týká jednání ohledně 
produkce více členských států, přijímá 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
přijatého v souladu s poradním postupem 
uvedeným v článku 14 nařízení (ES) č. 
1/2003. V ostatních případech rozhodnutí 
přijímá vnitrostátní orgán pro 
hospodářskou soutěž členského státu, 
jehož se jednání týkají. 
Rozhodnutí uvedená v prvním a druhém 
pododstavci se nepoužijí přede dnem 
jejich oznámení příslušným podnikům.
5. Pro účely tohoto článku se:
a) „vnitrostátním orgánem pro 
hospodářskou soutěž“ rozumí orgán 
uvedený v článku 5 nařízení (ES) č. 
1/2003;
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b) „mikropodnikem, malým a středním 
podnikem“ se rozumí mikropodnik, malý 
a střední podnik ve smyslu doporučení 
Komise 2003/361/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 288

Návrh nařízení
Článek 105 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105a
Smluvní jednání v odvětví mléka 

a mléčných výrobků
1. Organizace producentů v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, které jsou uznány 
podle článků 106 a 106a, mohou jednat 
jménem zemědělců, kteří jsou jejich členy, 
o smlouvách na dodávky syrového mléka 
od zemědělce zpracovateli syrového 
mléka, nebo odběrateli ve smyslu čl. 104a 
odst. 1 druhého pododstavce, a to pokud 
jde o jejich celou společnou produkci 
nebo její část.
2. Jednání organizace producentů mohou 
probíhat:
a) ať došlo k převodu vlastnictví syrového 
mléka od zemědělců na organizaci 
producentů, či nikoli;
b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde 
o společnou produkci některých nebo 
všech zemědělských členů, či nikoli;
c) pokud pro danou organizaci 
producentů:
i) objem syrového mléka, kterého se tato 
jednání týkají, nepřekročí 3,5 % celkové 
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produkce v Unii a
ii) objem syrového mléka, kterého se tato 
jednání týkají a který je vyprodukován v 
kterémkoli členském státě, nepřekročí 
33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto 
členského státu a
iii) objem syrového mléka, kterého se 
uvedená jednání týkají a které je 
dodáváno v kterémkoli členském státě, 
nepřekročí 33 % celkové vnitrostátní 
produkce tohoto členského státu,
d) pokud nejsou příslušní zemědělci členy 
žádné jiné organizace producentů, která 
by rovněž vedla smluvní jednání jejich 
jménem; členské státy se však mohou od 
této podmínky odchýlit v řádně 
odůvodněných případech, kdy zemědělci 
mají dvě různé produkční jednotky 
nacházející se v různých zeměpisných 
oblastech;
e) pokud se na syrové mléko nevztahuje 
povinnost vyplývající z členství zemědělce 
v družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby 
syrové mléko dodával za podmínek 
uvedených ve stanovách družstva nebo 
v pravidlech a rozhodnutích stanovených 
v rámci nebo podle těchto stanov, a
f) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu nebo členských států, ve kterých 
působí, o objemu syrového mléka, kterého 
se uvedená jednání týkají.
3. Odchylně od odst. 2 písm. c) bodů ii) a 
iii) se jednání organizace producentů 
může uskutečnit podle odstavce 1, pokud 
se v případě uvedené organizace 
producentů jednání týká objemu syrového 
mléka, který je produkován nebo dodáván 
v členském státě, jehož celková roční 
produkce syrového mléka nedosahuje 500 
000 tun, a tento objem nepřesahuje 45 % 
celkové vnitrostátní produkce dotyčného 
členského státu.
4. Pro účely tohoto článku se každým 
odkazem na organizace producentů 
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rozumí rovněž odkaz na sdružení 
organizací producentů. 
5. Pro účely odst. 2 písm. c) a odstavce 3 
Komise zveřejní způsobem, který uzná za 
vhodný, množství produkce syrového 
mléka v Unii a členských státech, přičemž 
využije nejaktuálnější informace, které má 
k dispozici.
6. Odchylně od odst. 2 písm. c) a odstavce 
3 může vnitrostátní orgán pro 
hospodářskou soutěž uvedený ve druhém 
pododstavci tohoto odstavce v jednotlivých 
případech rozhodnout, a to i v případě, že 
nebyly překročeny limity stanovené ve 
zmíněných ustanoveních, že by určitá 
jednání vedená organizací producentů 
měla být buď opakována, nebo by se 
neměla uskutečnit vůbec, pokud to 
považuje za nezbytné k tomu, aby se 
zabránilo znemožnění hospodářské 
soutěže nebo aby se předešlo vážné újmě 
způsobené malým a středním podnikům 
zpracovávajícím syrové mléko na jeho 
území.
V případě jednání týkajících se více 
členských států přijme rozhodnutí 
uvedené v prvním pododstavci Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu, a to bez 
použití postupu uvedeného v čl. 162 odst. 
2 nebo 3. V ostatních případech uvedené
rozhodnutí přijímá vnitrostátní orgán pro 
hospodářskou soutěž toho členského 
státu, jehož se jednání týkají.
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se 
nepoužijí přede dnem jejich oznámení 
příslušným podnikům.
7. Pro účely tohoto článku se:
a) „vnitrostátním orgánem pro 
hospodářskou soutěž“ rozumí orgán 
uvedený v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 
1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o 
provádění pravidel hospodářské soutěže 
stanovených v článcích 101 a 102 
Smlouvy;
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b) „malým a středním podnikem“ rozumí 
mikropodnik, malý nebo střední podnik ve 
smyslu doporučení Komise 2003/361/ES 
ze dne 6. května 2003 o definici 
mikropodniků a malých a středních 
podniků.
8. Členské státy, v nichž se konají jednání 
v souladu s tímto článkem, informují 
Komisi o použití odst. 2 písm. f) a odstavce 
6.
9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 160 akty v přenesené 
pravomoci, kterými stanoví další pravidla 
pro výpočet objemů syrového mléka, na 
něž se vztahují vyjednávání uvedená v 
odstavcích 2 a 3.
10. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit podrobnosti 
pravidel nezbytných pro sdělování 
informací podle odst. 2 písm. f) tohoto 
článku. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
162 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 289

Návrh nařízení
Článek 105 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105b
Regulace nabídky sýrů s chráněným 
označením původu nebo chráněným 

zeměpisným označením
1. Na žádost organizace producentů 
uznané podle článků 106 a 106a 
mezioborové organizace uznané podle čl. 
108 odst. 1 a článku 108a nebo skupiny 
subjektů uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení 
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(ES) č. 510/2006, mohou členské státy na 
omezené období stanovit závazná pravidla 
pro regulaci nabídky sýrů, které užívají 
chráněné označení původu nebo 
chráněné zeměpisné označení podle čl. 2 
odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 
510/2006.
2. Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v odstavci 4 a podléhají předchozí dohodě 
mezi stranami v dotyčné zeměpisné oblasti 
podle čl. 4 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) 
č. 510/2006. Taková dohoda je uzavřena 
mezi nejméně dvěma třetinami 
producentů mléka nebo jejich zástupců, 
kteří zastupují producenty nejméně dvou 
třetin syrového mléka používaného pro 
produkci sýru uvedeného v odstavci 1 
a případně nejméně dvě třetiny 
producentů tohoto sýru, kteří produkují 
nejméně dvě třetiny z celkové produkce 
tohoto sýru v zeměpisné oblasti podle čl. 4 
odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 510/2006.
3. Pro účely odstavce 1 je v případě sýrů 
užívajících chráněné zeměpisné označení 
zeměpisná oblast původu syrového mléka 
uvedená ve specifikaci daných sýrů 
totožná se zeměpisnou oblastí podle čl. 4 
odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č.510/2006 
týkající se těchto sýrů.
4. Pravidla uvedená v odstavci 1:
a) se vztahují pouze na regulaci nabídky 
daného produktu a jejich cílem je 
přizpůsobit nabídku tohoto sýra poptávce;
b) platí pouze pro daný výrobek;
c) mohou být závazná na období 
maximálně tří let a poté obnovena na 
základě nové žádosti v souladu 
s odstavcem 1;
d) nesmí poškodit obchod s jinými 
produkty, než jsou ty, na něž se vztahují 
pravidla uvedená v odstavci 1;
e) nesmí se týkat transakcí provedených 
po prvním uvedení dotyčného sýra na trh;
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f) nesmí umožňovat pevné stanovení cen, 
ani pokud by ceny byly stanoveny 
orientačně či jako ceny doporučené;
g) nesmí vést k tomu, že nadměrný podíl 
dotčeného produktu nebude k dispozici, 
ačkoli by jinak k dispozici byl,
h) nesmí vést k diskriminaci, vytvářet 
překážky pro nové subjekty na trhu ani 
poškozovat drobné producenty;
i) přispívají k zachování jakosti nebo k 
rozvoji daného výrobku;
j) nedotýkají se článku 105a.
5. Pravidla uvedená v odstavci 1 se 
zveřejní v úředním tisku daného 
členského státu.
6. Členské státy provádí kontroly k 
zajištění toho, aby podmínky stanovené v 
odstavci 4 byly splněny, a v případě, že 
příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že tyto 
podmínky dodržovány nejsou, zruší 
pravidla uvedená v odstavci 1.
7. Členské státy neprodleně oznámí 
Komisi pravidla, která přijaly podle 
odstavce 1. Komise o oznámeních 
týkajících se těchto pravidel informuje 
členské státy.
8. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů kdykoli rozhodnout, že 
členský stát musí zrušit pravidla, jež 
stanovil podle odstavce 1, pokud Komise 
zjistí, že tato pravidla nejsou v souladu s 
podmínkami stanovenými v odstavci 4, 
představují překážku hospodářské soutěže 
nebo způsobují či narušují hospodářskou 
soutěž na významné části vnitřního trhu 
nebo ohrožují volný obchod či dosažení 
cílů článku 39 Smlouvy o fungování EU. 
Tyto prováděcí akty se přijímají bez 
použití čl. 162 odst. 2 a 3.

Or. en
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