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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 613

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Na účely tohto nariadenia „pokročilé 
systémy udržateľnej výroby“, „pokročilé 
metódy udržateľnej výroby“ a „pokročilé 
opatrenia pre udržateľnú výrobu“ sú 
poľnohospodárske postupy, ktoré 
presahujú rámec pravidiel krížového 
plnenia stanovených v nariadení (EÚ) 
č. [...] (horizontálne nariadenie o SPP) 
a zabezpečujú sústavný pokrok pri 
zlepšovaní hospodárenia s prírodnými 
živinami, kolobehom vody a tokmi energie 
tak, aby sa obmedzilo poškodzovanie 
životného prostredia a plytvanie 
neobnoviteľnými zdrojmi a aby sa 
zachovala vysoká rozmanitosť plodín 
a hospodárskych zvierat a prirodzená 
rozmanitosť vo výrobných systémoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 90 – 94 a 623 – 640

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7 Článok 7

Referenčné ceny Referenčné ceny
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Sú stanovené tieto referenčné ceny: 1. Na účely uplatňovania časti II hlavy I 
kapitoly I a časti V kapitoly I sú stanovené 
tieto referenčné ceny:

a) pokiaľ ide o sektor obilnín, 101,31 
EUR/tonu pre štádium veľkoobchodného 
predaja za tovar dodaný do skladu 
predtým, ako sa vyloží;

a) pokiaľ ide o sektor obilnín, 101,31
EUR/tona pre štádium veľkoobchodného 
predaja za tovar dodaný do skladu 
predtým, ako sa vyloží;

b) pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, 
150 EUR/tonu za ryžu štandardnej kvality 
podľa bodu A prílohy III, pre štádium 
veľkoobchodného predaja za tovar dodaný 
do skladu predtým, ako sa vyloží;

b) pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, 
150 EUR/tona za ryžu štandardnej kvality 
podľa bodu A prílohy III, pre štádium 
veľkoobchodného predaja za tovar dodaný 
do skladu predtým, ako sa vyloží;

c) pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality 
podľa bodu B prílohy III, pre nebalený 
cukor zo závodu:

c) pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality 
podľa bodu B prílohy III, pre nebalený 
cukor zo závodu:

i) za biely cukor: 404,4 EUR/tonu; i) za biely cukor: 404,4 EUR/tona;

ii) za surový cukor: 335,2 EUR/tonu. ii) za surový cukor: 335,2 EUR/tona.
d) pokiaľ ide o sektor hovädzieho 
a teľacieho mäsa, 2 224 EUR/tonu za 
jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho 
pohlavia triedy R3 ustanovenej v stupnici 
Únie na klasifikáciu jatočných tiel 
dospelého hovädzieho dobytka 
podľa článku 18 ods. 8;

d) pokiaľ ide o sektor hovädzieho 
a teľacieho mäsa, 2 224 EUR/tona za 
jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho 
pohlavia triedy R3 ustanovenej v stupnici 
Únie na klasifikáciu jatočných tiel 
dospelého hovädzieho dobytka 
podľa článku 9a;

e) pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych 
výrobkov:

e) pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych 
výrobkov:

i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo; i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;
ii) 169,80 EUR za 100 kg za sušené 
odstredené mlieko;

ii) 169,80 EUR za 100 kg za sušené 
odstredené mlieko;

f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 
1 509,39 EUR/tonu za jatočné telá 
ošípaných štandardnej kvality definovanej 
podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, 
ako je ustanovené v stupnici Únie na 
klasifikáciu jatočných tiel ošípaných podľa 
článku 18 ods. 8 takto:

f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 
1 509,39 EUR/tona za jatočné telá 
ošípaných štandardnej kvality definovanej 
podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, 
ako je ustanovené v stupnici Únie na 
klasifikáciu jatočných tiel ošípaných podľa 
článku 9a takto:

i) jatočné telá s hmotnosťou od 60 do 
menej ako 120 kg: trieda E;

i) jatočné telá s hmotnosťou od 60 do 
menej ako 120 kg: trieda E;

ii) jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 
180 kg: trieda R.

ii) jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 
180 kg: trieda R.

fa) pokiaľ ide o sektor olivového oleja:
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i) 2 388 EUR/tona za extra panenský 
olivový olej;
ii) 2 295 EUR/tona za panenský olivový 
olej;
iii) 1 524 EUR/tona za lampantový olivový 
olej, ktorého voľná kyslosť je 2 stupne, 
pričom táto suma sa zníži 
o 36,70 EUR/tona za každý ďalší stupeň 
kyslosti.
1a. Referenčné ceny sa v pravidelných 
intervaloch prehodnocujú na základe 
objektívnych kritérií, najmä na základe 
vývoja vo výrobe, výrobných nákladov, 
najmä nákladov na vstupy, a trendov na 
trhu. Referenčné ceny sa podľa potreby 
aktualizujú v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy.
Intervaly na prehodnocovanie 
v jednotlivých kategóriách výrobkov sa 
môžu líšiť, pričom sa zohľadňuje miera 
nestálosti v každej kategórii výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci
návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a
Stupnice Únie a kontroly

1. Stupnice Únie na klasifikáciu 
jatočných tiel sa uplatňujú v súlade 
s pravidlami stanovenými v prílohe IIIa 
v týchto sektoroch:
a) sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, 
pokiaľ ide o jatočné telá dospelého 
hovädzieho dobytka;
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b) sektor bravčového mäsa, pokiaľ ide 
o jatočné telá iných ošípaných ako 
ošípaných na udržanie chovu.
V sektore ovčieho a kozieho mäsa môžu 
členské štáty uplatňovať stupnicu Únie na 
klasifikáciu jatočných tiel na jatočné telá 
oviec v súlade s pravidlami stanovenými 
v bode C prílohy IIIa.
2. Kontroly na mieste týkajúce sa 
klasifikácie jatočných tiel dospelého 
hovädzieho dobytka a oviec vykonáva 
v mene Únie kontrolný výbor Únie zložený 
z expertov Komisie a odborníkov, ktorých 
určili členské štáty. Tento výbor podáva 
Komisii a členským štátom správy 
o vykonaných kontrolách.
Náklady, ktoré vznikli v dôsledku 
vykonaných kontrol, znáša Únia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 97 a 652 – 658

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10 Článok 10
Výrobky oprávnené na verejnú 
intervenciu

Výrobky oprávnené na verejnú 
intervenciu

Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto 
výrobky za podmienok ustanovených
v tomto oddiele a požiadaviek
a podmienok, ktoré určí Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov alebo 
vykonávacích aktov podľa článkov 18 
a 19:

Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto 
výrobky v súlade s podmienkami 
ustanovenými v tomto oddiele a ďalšími
požiadavkami a podmienkami, ktoré môže 
určiť Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov alebo vykonávacích 
aktov podľa článkov 18 a 19:

a) pšenica obyčajná, jačmeň a kukurica; a) pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, cirok,
jačmeň a kukurica;
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b) nelúpaná ryža; b) nelúpaná ryža;
c) čerstvé alebo chladené mäso v sektore 
hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa 
vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 
a 0201 20 20 až 0201 20 50;

c) čerstvé alebo chladené mäso v sektore 
hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa 
vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 
a 0201 20 20 až 0201 20 50;

d) maslo vyrobené priamo a výhradne 
z pasterizovanej smotany získanej priamo 
a výhradne z kravského mlieka 
v schválenom podniku v Únii 
s minimálnym obsahom maslového tuku 
82 % hmotnosti a maximálnym obsahom 
vody 16 % hmotnosti;

d) maslo vyrobené priamo a výhradne 
z pasterizovanej smotany získanej priamo 
a výhradne z kravského mlieka 
v schválenom podniku v Únii 
s minimálnym obsahom maslového tuku 
82 % hmotnosti a maximálnym obsahom 
vody 16 % hmotnosti;

e) sušené odstredené mlieko najvyššej 
kvality vyrobené z kravského mlieka 
v schválenom podniku v Únii metódou 
rozprašovania s minimálnym obsahom 
bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej 
sušiny.

e) sušené odstredené mlieko najvyššej 
kvality vyrobené z kravského mlieka 
v schválenom podniku v Únii metódou 
rozprašovania s minimálnym obsahom 
bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej 
sušiny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 670

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11 Článok 11
Obdobia verejnej intervencie Obdobia verejnej intervencie

Verejná intervencia je k dispozícii: Verejná intervencia je k dispozícii pre 
výrobky uvedené v článku 10 počas celého 
roka.

a) v prípade pšenice obyčajnej, jačmeňa 
a kukurice od 1. novembra do 31. mája;
b) v prípade nelúpanej ryže od 1. apríla do 
31. júla;
c) v prípade hovädzieho a teľacieho mäsa 
počas celého hospodárskeho roka;
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d) v prípade masla a sušeného 
odstredeného mlieka od 1. marca do 
31. augusta.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 101, 102, 680 a 691

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12 Článok 12

Otvorenie a uzavretie verejnej 
intervencie

Otvorenie a uzavretie verejnej 
intervencie

1. Počas období uvedených v článku 11: 1. Verejná intervencia:
a) verejná intervencia je otvorená pre 
pšenicu obyčajnú, maslo a sušené 
odstredené mlieko;

a) je otvorená pre pšenicu obyčajnú, maslo 
a sušené odstredené mlieko;

b) Komisia môže otvoriť verejnú 
intervenciu prostredníctvom vykonávacích 
aktov v prípade jačmeňa, kukurice 
a nelúpanej ryže (vrátane špecifických 
odrôd alebo typov nelúpanej ryže), ak si to 
vyžaduje situácia na trhu. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania podľa článku 162 
ods. 2;

b) Komisia otvorí verejnú intervenciu 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
v prípade tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, 
kukurice a nelúpanej ryže (vrátane 
špecifických odrôd alebo typov nelúpanej 
ryže), ak si to vyžaduje situácia na trhu. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2;

c) Komisia môže prostredníctvom iných 
vykonávacích aktov otvoriť verejnú 
intervenciu pre sektor hovädzieho 
a teľacieho mäsa, ak v členskom štáte 
alebo v regióne členského štátu počas 
reprezentatívneho obdobia prijatého podľa 
článku 19 písm. a) priemerná trhová cena 
zaznamenaná na základe stupnice Únie na
klasifikáciu jatočných tiel prijatej podľa 
článku 18 ods. 8 je nižšia ako 1 560 EUR 
za tonu.

c) Komisia prostredníctvom iných 
vykonávacích aktov prijatých bez 
uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3
otvorí verejnú intervenciu pre sektor 
hovädzieho a teľacieho mäsa, ak 
v členskom štáte alebo v regióne členského 
štátu počas reprezentatívneho obdobia 
určeného podľa článku 19 písm. a) 
priemerná trhová cena zaznamenaná na 
základe stupnice Únie na klasifikáciu 
jatočných tiel prijatej podľa článku 9a je 
nižšia ako 90 % referenčnej ceny 
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stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. d).
2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov uzavrieť verejnú 
intervenciu pre sektor hovädzieho 
a teľacieho mäsa v prípade, že počas 
reprezentatívneho obdobia prijatého podľa 
článku 19 písm. a) už nie sú splnené 
podmienky ustanovené v odseku 1 
písmene c).

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijatých bez uplatnenia článku 162 
ods. 2 alebo 3 uzavrie verejnú intervenciu 
pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa 
v prípade, že počas reprezentatívneho 
obdobia prijatého podľa článku 19 písm. a) 
už nie sú splnené podmienky ustanovené 
v odseku 1 písmene c).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 103, 104 a 708

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13 Článok 13

Nákup za pevnú cenu alebo verejná 
súťaž

Nákup za pevnú cenu alebo verejná 
súťaž

1. Ak sa verejná intervencia otvorila podľa 
článku 12 ods. 1 písm. a), nákup za každé 
obdobie uvedené v článku 11 sa uskutoční 
pri pevnej cene v tomto rozsahu:

1. Ak sa verejná intervencia otvorila podľa 
článku 12 ods. 1 písm. a), nákup za každé 
obdobie uvedené v článku 11 sa uskutoční 
pri pevnej cene stanovenej v článku 14 
ods. 2 v tomto rozsahu:

a) v prípade pšenice obyčajnej 3 milióny 
ton;

a) v prípade pšenice obyčajnej 3 milióny 
ton;

b) v prípade masla 30 000 ton; b) v prípade masla 70 000 ton;

c) v prípade sušeného 
odstredeného/odtučneného mlieka 109 000 
ton.

c) v prípade sušeného 
odstredeného/odtučneného mlieka 109 000 
ton.

2. Ak sa verejná intervencia otvorila podľa 
článku 12 ods. 1, nákup sa uskutoční 
prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa 
určila maximálna nákupná cena:

2. Ak sa verejná intervencia otvorila podľa 
článku 12 ods. 1, nákup sa uskutoční 
prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa 
určila maximálna nákupná cena:

a) pšenice obyčajnej, masla a sušeného 
odstredeného mlieka v rozsahu 
prekračujúcom množstvá uvedené 

a) pšenice obyčajnej, masla a sušeného 
odstredeného mlieka v rozsahu 
prekračujúcom množstvá uvedené 
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v odseku 1, v odseku 1,
b) jačmeňa, kukurice, nelúpanej ryže 
a hovädzieho a teľacieho mäsa.

b) tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, 
kukurice, nelúpanej ryže a hovädzieho 
a teľacieho mäsa.

Za osobitných a riadne odôvodnených 
okolností môže Komisia prostredníctvom
vykonávacích aktov obmedziť verejné 
súťaže pre členský štát alebo región 
členského štátu, alebo, s výhradou 
článku 14 ods. 2, určiť nákupné ceny na 
verejnú intervenciu pre jednotlivé členské 
štáty alebo regióny členského štátu na 
základe zaznamenaných priemerných 
trhových cien. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Za osobitných a riadne odôvodnených 
okolností môže Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov obmedziť verejné 
súťaže pre členský štát alebo región 
členského štátu, alebo, s výhradou 
článku 14 ods. 2, určiť nákupné ceny na 
verejnú intervenciu pre jednotlivé členské 
štáty alebo regióny členského štátu na 
základe zaznamenaných priemerných 
trhových cien. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 105, 106 a 719

Návrh nariadenia
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 14 Článok 14
Ceny vo verejnej intervencii Ceny vo verejnej intervencii

1. Cena vo verejnej intervencii je: 1. Cena vo verejnej intervencii je:
a) cena, za ktorú sa výrobky nakúpia vo 
verejnej intervencii, ak sa uskutočňuje pri 
pevnej cene, alebo 

a) cena, za ktorú sa výrobky nakúpia vo 
verejnej intervencii, ak sa uskutočňuje pri 
pevnej cene, alebo 

b) maximálna cena, za ktorú sa výrobky 
oprávnené na verejnú intervenciu môžu 
nakúpiť, ak sa to uskutoční 
prostredníctvom výberového konania.

b) maximálna cena, za ktorú sa výrobky 
oprávnené na verejnú intervenciu môžu 
nakúpiť, ak sa to uskutoční 
prostredníctvom výberového konania.

2. Úroveň ceny vo verejnej intervencii: 2. Úroveň ceny vo verejnej intervencii:
a) pri pšenici obyčajnej, jačmeni, kukurici, 
nelúpanej ryži a sušenom odstredenom 
mlieku sa v prípade nákupu za pevnú cenu 

a) pri pšenici obyčajnej, tvrdej pšenici, 
ciroku, jačmeni, kukurici, nelúpanej ryži 
a sušenom odstredenom mlieku sa 
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rovná príslušným -referenčným cenám 
stanoveným v článku 7 a v prípade nákupu 
prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 
príslušné referenčné ceny;

v prípade nákupu za pevnú cenu rovná 
príslušným referenčným cenám 
stanoveným v článku 7 a v prípade nákupu 
prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 
príslušné referenčné ceny;

b) pri masle sa v prípade nákupu za pevnú 
cenu rovná 90 % referenčnej ceny 
stanovenej v článku 7 a v prípade nákupu 
prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 
90 % referenčnej ceny;

b) pri masle sa v prípade nákupu za pevnú 
cenu rovná 90 % referenčnej ceny 
stanovenej v článku 7 a v prípade nákupu 
prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 
90 % referenčnej ceny;

c) pri hovädzom a teľacom mäse 
neprekročia cenu uvedenú v článku 12 
ods. 1 písm. c).

c) pri hovädzom a teľacom mäse 
neprekročí 90 % referenčnej ceny 
stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. d).

3. Cenami vo verejnej intervencii 
uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie sú 
dotknuté zvýšenia alebo zníženia cien 
z dôvodu kvality v prípade pšenice 
obyčajnej, jačmeňa, kukurice a nelúpanej 
ryže. Okrem toho vzhľadom na nutnosť 
zaistiť, aby sa výroba orientovala na 
určité odrody nelúpanej ryže, je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160, aby stanovila 
zvýšenia a zníženia ceny vo verejnej 
intervencii.

3. Cenami vo verejnej intervencii 
uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie sú 
dotknuté zvýšenia alebo zníženia cien 
z dôvodu kvality v prípade pšenice 
obyčajnej, tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, 
kukurice a nelúpanej ryže. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 107 a 733

Návrh nariadenia
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 15 Článok 15

Všeobecné zásady nakladania 
s výrobkami z verejnej intervencie

Všeobecné zásady nakladania 
s výrobkami z verejnej intervencie

S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej 
intervencie sa nakladá takým spôsobom, 

1. S výrobkami nakúpenými v rámci 
verejnej intervencie sa nakladá takým 
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aby: spôsobom, aby: 
a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu, a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu,

b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru 
a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a

b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru 
a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a

c) bol v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených 
v súlade s článkom 218 zmluvy.

c) bol v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených 
v súlade s článkom 218 zmluvy.

S výrobkami možno naložiť tak, že sa dajú 
k dispozícii na využitie v schéme
distribúcie potravín osobám v najväčšej 
hmotnej núdzi v Únii uvedenej v nariadení 
(EÚ) č. [...], ak je tak ustanovené 
v uvedenej schéme. V takom prípade je 
účtovná hodnota takých výrobkov na 
úrovni príslušnej pevnej ceny vo verejnej 
intervencii uvedenej v článku 14 ods. 2.

2. S výrobkami možno naložiť tak, že 
sa dajú k dispozícii na využitie v programe
distribúcie potravín osobám v najväčšej 
hmotnej núdzi v Únii uvedenom
v nariadení (EÚ) č. [...]. V takom prípade 
je účtovná hodnota takých výrobkov na 
úrovni príslušnej pevnej ceny vo verejnej 
intervencii uvedenej v článku 14 ods. 2.

2a. Komisia každý rok uverejní 
informácie o podmienkach, za akých sa 
v predošlom roku predali zásoby získané 
v rámci verejnej intervencie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pomoc na súkromné skladovanie sa môže 
poskytnúť na tieto výrobky s výhradou 
podmienok stanovených v tomto oddiele 
a požiadaviek a podmienok, ktoré Komisia 
prijme prostredníctvom delegovaných 
a/alebo vykonávacích aktov podľa 
článku 17 až 19:

Pomoc na súkromné skladovanie sa môže 
poskytnúť na tieto výrobky v súlade 
s podmienkami stanovenými v tomto 
oddiele a ďalšími požiadavkami 
a podmienkami, ktoré Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaných a/alebo 
vykonávacích aktov podľa článkov 17 
až 19:

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 114, 814 a 833

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 17 Článok 17

Podmienky na poskytnutie pomoci Podmienky na poskytnutie pomoci
1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
ak je to potrebné na zaistenie trhovej 
transparentnosti ustanoviť podmienky, za 
ktorých môže rozhodovať o poskytnutí 
pomoci na súkromné skladovanie pri 
výrobkoch uvedených v článku 16, pričom 
zohľadní priemerné ceny zaznamenané 
v Únii a referenčné ceny príslušných 
výrobkov alebo potrebu reagovať na 
výnimočne ťažkú trhovú situáciu alebo 
hospodársky vývoj daného sektora 
v jednom členskom štáte alebo viacerých 
členských štátoch.

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
ak je to potrebné na zaistenie trhovej 
transparentnosti ustanoviť podmienky, za 
ktorých môže rozhodovať o poskytnutí 
pomoci na súkromné skladovanie pri 
výrobkoch uvedených v článku 16, pričom 
zohľadní:

a) priemerné ceny zaznamenané v Únii 
a referenčné ceny a výrobné náklady 
príslušných výrobkov, a/alebo
b) potrebu včas reagovať na výnimočne 
ťažkú trhovú situáciu alebo hospodársky 
vývoj, ktoré majú významný dosah na 
ziskové rozpätia výrobcov daného sektora 
v jednom členskom štáte alebo viacerých 
členských štátoch, a/alebo

ba) osobitnú povahu niektorých sektorov 
alebo sezónny charakter výroby 
v niektorých členských štátoch.

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť 
o poskytnutí pomoci na súkromné 
skladovanie pri výrobkoch uvedených 
v článku 16, pričom zohľadní podmienky 
uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené 

2. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť 
o poskytnutí pomoci na súkromné 
skladovanie pri výrobkoch uvedených 
v článku 16, pričom zohľadní podmienky 
uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené 
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vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania podľa článku 162 
ods. 2.

vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania podľa článku 162 
ods. 2.

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví pomoc na súkromné 
skladovanie ustanovené v článku 16 vopred 
alebo prostredníctvom verejnej súťaže. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov stanoví pomoc na súkromné 
skladovanie ustanovené v článku 16 vopred 
alebo prostredníctvom verejnej súťaže. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov obmedziť 
poskytovanie pomoci na súkromné 
skladovanie alebo stanoviť pomoc na 
súkromné skladovanie pre jednotlivé 
členské štáty alebo regióny členského štátu 
na základe zaznamenaných priemerných 
trhových cien. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov obmedziť 
poskytovanie pomoci na súkromné 
skladovanie alebo stanoviť pomoc na 
súkromné skladovanie pre jednotlivé 
členské štáty alebo regióny členského štátu 
na základe zaznamenaných priemerných 
trhových cien a ziskových rozpätí 
žiadateľov. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 853, 855, 858, 859 a 886

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18 Článok 18

Delegované právomoci Delegované právomoci
1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené 
v odsekoch 2 až 9 tohto článku.

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené 
v odsekoch 2 až 9 tohto článku.

2. S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych 
sektorov Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať požiadavky 
a podmienky, ktoré majú spĺňať výrobky 

2. S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych 
sektorov Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať požiadavky 
a podmienky, ktoré majú spĺňať výrobky 
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nakúpené vo verejnej intervencii 
a skladované v rámci systému 
poskytovania pomoci na súkromné 
skladovanie, dodatočne k požiadavkám 
ustanoveným v tomto nariadení. Uvedené 
požiadavky a podmienky sa zameriavajú na 
zaručenie oprávnenosti a kvality 
nakúpených a skladovaných výrobkov 
vzhľadom na skupiny kvality, triedy 
kvality, kategórie, množstvá, balenie, 
označenie, minimálny vek, konzervovanie, 
stav výrobkov, na ktoré sa uplatňuje cena 
vo verejnej intervencii a pomoc na 
súkromné skladovanie.

nakúpené vo verejnej intervencii 
a skladované v rámci systému 
poskytovania pomoci na súkromné 
skladovanie, dodatočne k požiadavkám 
ustanoveným v tomto nariadení. Uvedené 
požiadavky a podmienky sa zameriavajú na 
zaručenie oprávnenosti a kvality 
nakúpených a skladovaných výrobkov 
vzhľadom na skupiny kvality, triedy 
kvality, kategórie, množstvá, balenie, 
označenie, minimálny vek, konzervovanie, 
stav výrobkov, na ktoré sa uplatňuje cena 
vo verejnej intervencii a pomoc na 
súkromné skladovanie.

3. S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov 
obilnín a nelúpanej ryže Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov prijať 
zvýšenie alebo zníženie cien z dôvodu 
kvality podľa článku 14 ods. 3, pokiaľ ide 
o nákup predaj pšenice obyčajnej, jačmeňa, 
kukurice a nelúpanej ryže.

3. S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov 
obilnín a nelúpanej ryže Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov prijať 
zvýšenie alebo zníženie cien z dôvodu 
kvality podľa článku 14 ods. 3, pokiaľ ide 
o nákup a predaj pšenice obyčajnej, tvrdej 
pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice 
a nelúpanej ryže.

3a. Komisia môže s prihliadnutím na 
sezónny charakter alebo osobitnú povahu 
určitých poľnohospodárskych podnikov 
v niektorých členských štátoch alebo 
regiónoch prostredníctvom delegovaných 
aktov stanoviť rôzne objektívne 
podmienky upravujúce činitele, na 
základe ktorých sa môže zaviesť 
súkromné skladovanie.

4. S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru 
hovädzieho a teľacieho mäsa Komisia 
môže prostredníctvom delegovaných aktov 
prijať pravidlá týkajúce sa povinnosti 
platobných agentúr, aby po prevzatí a pred 
uskladnením mali všetko hovädzie mäso 
vykostené. 

4. S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru 
hovädzieho a teľacieho mäsa Komisia 
môže prostredníctvom delegovaných aktov 
prijať pravidlá týkajúce sa povinnosti 
platobných agentúr, aby po prevzatí a pred 
uskladnením mali všetko hovädzie mäso 
vykostené. 

5. Vzhľadom na rozmanitosť okolností 
týkajúcich sa skladovania intervenčných 
zásob v Únii a zaistiť primeraný prístup
hospodárskych subjektov k verejnej 
intervencii Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijme:

5. Vzhľadom na rozmanitosť okolností 
týkajúcich sa skladovania intervenčných 
zásob v Únii a zaistenie primeraného 
prístupu hospodárskych subjektov 
k verejnej intervencii Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
prijme:

a) požiadavky, ktoré majú spĺňať a) požiadavky, ktoré majú spĺňať 
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intervenčné skladovacie miesta pri 
výrobkoch, ktoré sa majú nakúpiť v rámci 
systému, pravidlá týkajúce sa minimálnej 
skladovacej kapacity skladovacích miest 
a technické požiadavky na zachovanie 
prevzatých výrobkov v dobrom stave a ich 
predaj na konci skladovacieho obdobia;

intervenčné skladovacie miesta pri 
výrobkoch, ktoré sa majú nakúpiť v rámci 
systému, pravidlá týkajúce sa minimálnej 
skladovacej kapacity skladovacích miest 
a technické požiadavky na zachovanie 
prevzatých výrobkov v dobrom stave a ich 
predaj na konci skladovacieho obdobia;

b) pravidlá týkajúce sa predaja 
zostávajúcich malých uskladnených 
množstiev v členských štátoch, ktorý majú 
členské štáty vykonať na vlastnú 
zodpovednosť tak, že uplatnia rovnaké 
postupy, ako uplatňuje Únia; a pravidlá 
týkajúce sa priameho predaja množstiev, 
ktoré sa už viac nemôžu prebaliť alebo sú 
znehodnotené;

b) pravidlá týkajúce sa predaja 
zostávajúcich malých uskladnených 
množstiev v členských štátoch, ktorý majú 
členské štáty vykonať na vlastnú 
zodpovednosť tak, že uplatnia rovnaké 
postupy, ako uplatňuje Únia; a pravidlá 
týkajúce sa priameho predaja množstiev, 
ktoré sa už viac nemôžu prebaliť alebo sú 
znehodnotené;

c) pravidlá týkajúce sa skladovania 
výrobkov vnútri a mimo členského štátu, 
ktorý je zodpovedný za tieto výrobky a za 
ich spracovanie, pokiaľ ide o clá a iné 
sumy, ktoré sa poskytujú alebo vyberajú 
v rámci SPP.

c) pravidlá týkajúce sa skladovania 
výrobkov v rámci a mimo členského štátu, 
ktorý je zodpovedný za tieto výrobky a za 
ich spracovanie, pokiaľ ide o clá a iné 
sumy, ktoré sa poskytujú alebo vyberajú 
v rámci SPP.

ca) podmienky, na základe ktorých možno 
rozhodnúť, že výrobky, na ktoré sa 
vzťahujú zmluvy o súkromnom 
uskladnení, možno opätovne uviesť na trh 
alebo odpredať; 

6. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby 
pomoc na súkromné skladovanie mala 
požadovaný vplyv na trh, Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov:

6. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby 
pomoc na súkromné skladovanie mala 
požadovaný vplyv na trh, Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov:

a) prijme opatrenia na zníženie výšky 
pomoci, ktorá sa má vyplatiť, ak je 
uskladnené množstvo nižšie ako zmluvné 
množstvo;

a) prijme opatrenia na zníženie výšky 
pomoci, ktorá sa má vyplatiť, ak je 
uskladnené množstvo nižšie ako zmluvné 
množstvo;

b) môže ustanoviť podmienky na 
poskytnutie preddavku.

b) môže ustanoviť podmienky na 
poskytnutie preddavku.

7. Vzhľadom na práva a povinnosti 
hospodárskych subjektov, ktorí sa 
zúčastňujú vo verejnej intervencii alebo 
v súkromnom skladovaní, Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov prijať 
pravidlá týkajúce sa:

7. Vzhľadom na práva a povinnosti 
hospodárskych subjektov, ktoré sa 
zúčastňujú na verejnej intervencii alebo 
súkromnom skladovaní, Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov prijať 
pravidlá týkajúce sa:

a) konania verejných súťaží, ktorými sa a) konania verejných súťaží, ktorými sa 
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zaručí rovnaký prístup k tovaru a rovnaké 
zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi;

zaručí rovnaký prístup k tovaru a rovnaké 
zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi;

b) oprávnenosti hospodárskych subjektov; b) oprávnenosti hospodárskych subjektov; 
c) povinnosti zložiť zábezpeku, ktorou sa 
zaručí, že hospodárske subjekty splnia 
svoje povinnosti.

c) povinnosti zložiť zábezpeku, ktorou sa 
zaručí, že hospodárske subjekty splnia 
svoje povinnosti.

7a. Vzhľadom na technický vývoj 
a potreby sektorov je Komisia oprávnená 
prijať delegované akty v súlade 
s článkom 160, ktorými sa upravia 
a aktualizujú ustanovenia týkajúce sa 
klasifikácie, identifikácie a obchodnej 
úpravy jatočných tiel dospelého 
hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec 
stanovené v prílohe IIIa.
Vzhľadom na potrebu štandardizácie 
obchodnej úpravy rôznych výrobkov na 
účely zlepšenia transparentnosti trhu, 
zaznamenávania cien a uplatňovania 
režimov intervencie na trhu vo forme 
verejnej intervencie a súkromného 
skladovania v príslušnom sektore 
hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového 
mäsa a ovčieho mäsa je Komisia 
oprávnená prijať delegované akty, ktoré:
a) zavedú ustanovenia týkajúce sa 
klasifikácie, určovania tried kvality 
(vrátane automatizovaných techník 
triedenia), obchodnej úpravy, obsahu 
chudého mäsa, identifikácie a váženia 
a označovania jatočných tiel; 
b) ustanovia pravidlá na výpočet 
priemerných cien Únie a povinnosti 
hospodárskych subjektov predkladať 
informácie o jatočných telách hovädzieho 
dobytka, ošípaných a oviec, najmä pokiaľ 
ide o trhové a reprezentatívne ceny;
7c. Vzhľadom na osobitosti v rámci Únie 
je Komisia oprávnená prijať delegované 
akty, ktorými sa stanovia odchýlky od 
ustanovení, najmä:
a) zabezpečenie odchýlok, ktoré môžu 
členské štáty udeliť bitúnkom, v ktorých 
sa poráža málo hovädzích zvierat;
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b) oprávnenie členských štátov 
neuplatňovať stupnicu triedenia v prípade 
klasifikácie bravčových jatočných tiel 
a okrem váhy a odhadovaného obsahu 
chudého mäsa využiť aj kritériá 
hodnotenia.
7d. Vzhľadom na zabezpečenie plnenia 
cieľov kontrolného výboru Únie je 
Komisia oprávnená prijať delegované 
akty určujúce jeho povinnosti a zloženie.

8. Vzhľadom na nutnosť štandardizovať 
obchodnú úpravu rôznych výrobkov na 
účely zlepšenia transparentnosti trhu, 
zaznamenávania cien a uplatňovania 
trhových intervenčných opatrení vo forme 
verejnej intervencie a pomoci na 
súkromné skladovanie Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov 
prijať stupnice Únie na klasifikáciu 
jatočných tiel v týchto sektoroch:
a) hovädzie a teľacie mäso;
b) bravčové mäso;
c) ovčie a kozie mäso.
9. Vzhľadom na nutnosť zaistiť presnosť 
a spoľahlivosť klasifikácie jatočných tiel 
Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov ustanoviť, aby výbor 
Únie zložený z odborníkov Komisie 
a odborníkov určených členskými štátmi 
preskúmali uplatňovanie klasifikácie 
jatočných tiel v členských štátoch. 
Uvedenými ustanoveniami sa môže 
ustanoviť, že Únia bude znášať náklady 
vyplývajúce z daného prieskumu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 120, 876 a 887
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Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 19 Článok 19
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme potrebné opatrenia zamerané 
na dosiahnutie jednotného uplatňovania 
tejto kapitoly v celej Únii. Uvedené 
pravidlá sa môžu týkať najmä:

Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme potrebné opatrenia zamerané 
na dosiahnutie jednotného uplatňovania 
tejto kapitoly v celej Únii. Uvedené 
pravidlá sa môžu týkať najmä:

a) reprezentatívnych období, trhov a 
trhových cien potrebných na uplatňovanie 
tejto kapitoly;

a) reprezentatívnych období, trhov,
trhových cien a vývoja ziskových rozpätí
potrebných na uplatňovanie tejto kapitoly;

b) postupov a podmienok týkajúcich sa 
dodania výrobkov, ktoré sa majú nakúpiť 
v rámci verejnej intervencie, prepravných 
nákladov, ktoré má znášať ponúkajúci, 
prevzatia výrobkov platobnými agentúrami 
a platieb;

b) postupov a podmienok týkajúcich sa 
dodania výrobkov, ktoré sa majú nakúpiť 
v rámci verejnej intervencie, prepravných 
nákladov, ktoré má znášať ponúkajúci, 
prevzatia výrobkov platobnými agentúrami 
a platieb;

c) rôznych operácií spojených s procesom 
vykosťovania v sektore hovädzieho 
a teľacieho mäsa;

c) rôznych operácií spojených s procesom 
vykosťovania v sektore hovädzieho 
a teľacieho mäsa;

d) každého povolenia na uskladnenie mimo 
územia členského štátu, kde výrobky boli 
nakúpené a skladované;

d) každého povolenia na uskladnenie mimo 
územia členského štátu, kde výrobky boli 
nakúpené a skladované;

e) podmienok predaja výrobkov 
nakúpených v rámci verejnej intervencie 
alebo naloženia s nimi, najmä pokiaľ ide 
o predajné ceny, podmienky na 
vyskladnenie, následné použitie alebo 
určenie uvoľnených výrobkov vrátane 
postupov týkajúcich sa výrobkov daných 
k dispozícii na využitie v schéme
distribúcie potravín osobám v najväčšej 
hmotnej núdzi v Únii vrátane presunov 
medzi členskými štátmi;

e) podmienok predaja výrobkov 
nakúpených v rámci verejnej intervencie 
alebo naloženia s nimi, najmä pokiaľ ide 
o predajné ceny, podmienky na 
vyskladnenie, následné použitie alebo 
určenie uvoľnených výrobkov vrátane 
postupov týkajúcich sa výrobkov daných 
k dispozícii na využitie v programe
distribúcie potravín osobám v najväčšej 
hmotnej núdzi v Únii vrátane presunov 
medzi členskými štátmi;

f) uzatvárania a obsahu zmlúv medzi
príslušným orgánom členského štátu 
a žiadateľmi;

f) uzatvárania a obsahu zmlúv medzi 
príslušným orgánom členského štátu 
a žiadateľmi;

g) umiestnenia do súkromného skladovania 
a uchovávania v ňom a vyskladnenia;

g) umiestnenia do súkromného skladovania 
a uchovávania v ňom a vyskladnenia;
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h) dĺžky obdobia súkromného uskladnenia 
a podmienok, za ktorých sa tieto obdobia, 
stanovené v zmluvách, môžu skrátiť alebo 
predĺžiť;

h) dĺžky obdobia súkromného uskladnenia 
a podmienok, za ktorých sa tieto obdobia, 
stanovené v zmluvách, môžu skrátiť alebo 
predĺžiť;

i) podmienok, na základe ktorých možno 
rozhodnúť, že výrobky, na ktoré sa 
vzťahujú zmluvy o súkromnom 
uskladnení, možno opätovne uviesť na trh 
alebo odpredať;
j) pravidiel týkajúcich sa postupov, ktoré sa 
majú dodržiavať pri nákupe za pevnú cenu 
alebo pri poskytovaní pomoci na súkromné 
skladovanie za pevnú cenu;

j) pravidiel týkajúcich sa postupov, ktoré sa 
majú dodržiavať pri nákupe za pevnú cenu 
alebo pri poskytovaní pomoci na súkromné 
skladovanie za pevnú cenu;

k) konania verejných súťaží pri verejnej 
intervencii aj súkromnom skladovaní, 
najmä pokiaľ ide:

k) konania verejných súťaží pri verejnej 
intervencii aj súkromnom skladovaní, 
najmä pokiaľ ide:

i) o podávanie ponúk a minimálne 
množstvo na predloženie žiadosti alebo 
podanie ponuky a 

i) o podávanie ponúk a minimálne 
množstvo na predloženie žiadosti alebo 
podanie ponuky a 

ii) o výber ponúk, ktorým sa zaistí, že sa 
uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Úniu 
najvýhodnejšie, a zároveň sa umožní, že sa 
rozhodnutie o uzavretí zmluvy nemusí 
nevyhnutne prijať.

ii) o výber ponúk, ktorým sa zaistí, že sa 
uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Úniu 
najvýhodnejšie, a zároveň sa umožní, že sa 
rozhodnutie o uzavretí zmluvy nemusí 
nevyhnutne prijať.

ka) praktických postupov označovania 
zatriedených jatočných tiel;
kb) uplatňovania stupníc Únie na 
klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho 
dobytka, ošípaných a oviec, najmä pokiaľ 
ide o:
i) oznamovanie výsledkov klasifikácie,
ii) kontroly, správy z kontrol a následné
opatrenia,
kc) kontrol na mieste v súvislosti 
s klasifikáciou a oznamovaním cien 
jatočných tiel dospelého hovädzieho 
dobytka a oviec v mene Únie 
prostredníctvom kontrolného výboru 
Únie;
kd) praktických postupov výpočtu zo 
strany Komisie, pokiaľ ide o váženú 
priemernú cenu v Únii pre jatočné telá 
hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec;
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ke) postupov členských štátov na určenie 
kvalifikovaných pracovníkov 
zodpovedných za klasifikáciu jatočných 
tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 123

Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola II – oddiel 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiel 1 Oddiel 1
SCHÉMY ZAMERANÉ NA ZLEPŠENIE 

PRÍSTUPU K POTRAVINÁM
PROGRAMY ZAMERANÉ NA 
ZLEPŠENIE PRÍSTUPU 
K POTRAVINÁM A ZLEPŠENIE 
STRAVOVACÍCH NÁVYKOV U DETÍ

Článok 20a
Cieľová skupina

Cieľovou skupinou podporných 
programov určených na zlepšenie 
prístupu k potravinám a zlepšenie 
stravovacích návykov u detí sú deti, ktoré 
pravidelne navštevujú prvý alebo druhý 
stupeň školského zariadenia alebo škôlku 
či iné predškolské alebo mimoškolské 
zariadenie, ktoré je spravované či uznané 
príslušnými orgánmi členského štátu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
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návrh 893

Návrh nariadenia
Časť 2 – hlava 1 – kapitola 2 – oddiel 1 – pododdiel 1 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PODODDIEL 1 PODODDIEL 1

PROGRAM PODPORY KONZUMÁCIE 
OVOCIA NA ŠKOLÁCH

PROGRAM PODPORY KONZUMÁCIE 
OVOCIA A ZELENINY NA ŠKOLÁCH

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 125, 126, 128, 129 a 911

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 21 Článok 21
Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, 

spracovaného ovocia a zeleniny 
a banánov deťom

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, 
spracovaného ovocia a zeleniny 

a banánov deťom
1. Za podmienok, ktoré Komisia určí 
prostredníctvom delegovaných aktov 
a vykonávacích aktov podľa článkov 22 
a 23 sa pomoc Únie poskytne:

1. Za podmienok, ktoré Komisia určí 
prostredníctvom delegovaných aktov 
a vykonávacích aktov podľa článkov 22 
a 23 sa pomoc Únie poskytne:

a) na dodávanie výrobkov sektora ovocia 
a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny 
a banánov deťom vo vzdelávacích
zariadeniach vrátane jasieľ, iných 
predškolských zariadení, základných
a stredných škôl a

a) na dodávanie výrobkov sektora ovocia 
a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny 
a banánov deťom v zariadeniach 
uvedených v článku 20a a

b) na určité súvisiace náklady spojené 
s logistikou a distribúciou, vybavením, 
reklamou, monitorovaním, hodnotením 
a sprievodnými opatreniami.

b) na určité súvisiace náklady spojené 
s logistikou a distribúciou, vybavením, 
reklamou, monitorovaním, hodnotením 
a sprievodnými opatreniami.

2. Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na 
programe, najskôr vypracujú na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni 

2. Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na 
programe, najskôr vypracujú na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni 
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stratégiu vykonávania programu. Takisto 
ustanovia sprievodné opatrenia, ktoré sú 
potrebné na to, aby bol program účinný.

stratégiu jeho vykonávania. Takisto 
ustanovia sprievodné opatrenia, ktoré 
môžu zahŕňať informácie o opatreniach 
na vzdelávanie o zdravých stravovacích 
návykoch, o miestnych potravinových 
reťazcoch a o boji proti plytvaniu 
potravinami, ktoré sú potrebné na to, aby 
bol program účinný.

3. Pri koncipovaní svojich stratégií členské 
štáty vypracujú zoznam výrobkov sektora 
ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia 
a zeleniny a banánov, ktoré budú 
oprávnené v rámci ich príslušných 
programov. Tento zoznam však neobsahuje 
výrobky vylúčené opatreniami, ktoré 
Komisia prijala prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 22 ods. 2 
písm. a). Členské štáty pri výbere svojich 
výrobkov vychádzajú z objektívnych 
kritérií, medzi ktoré môže patriť 
sezónnosť, dostupnosť výrobkov alebo 
environmentálne otázky. V tejto súvislosti 
členské štáty môžu uprednostniť výrobky 
pochádzajúce z Únie. 

3. Pri koncipovaní svojich stratégií členské 
štáty vypracujú zoznam výrobkov sektora 
ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia 
a zeleniny a banánov, ktoré budú 
oprávnené v rámci ich príslušných 
programov. Tento zoznam však neobsahuje 
výrobky vylúčené opatreniami, ktoré 
Komisia prijala prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 22 ods. 2 
písm. a). Členské štáty pri výbere svojich 
výrobkov vychádzajú z objektívnych 
kritérií, medzi ktoré môže patriť prínos 
z hľadiska zdravia a životného prostredia, 
sezónnosť, rôznorodosť alebo dostupnosť 
výrobkov, s uprednostnením miestnych 
potravinových reťazcov. V tejto súvislosti 
členské štáty uprednostnia výrobky 
pochádzajúce z Únie.

4. Pomoc Únie uvedená v odseku 1 takisto: 4. Pomoc Únie uvedená v odseku 1 takisto:
a) neprekročí 150 miliónov EUR na jeden 
školský rok ani

a) neprekročí 150 miliónov EUR na jeden 
školský rok ani

b) neprekročí 75 % nákladov na dodávanie 
a súvisiacich nákladov uvedených 
v odseku 1, ani 90 % takých nákladov 
v menej rozvinutých regiónoch 
a v najvzdialenejších regiónoch uvedených 
v článku 349 zmluvy ani

b) neprekročí 75 % nákladov na dodávanie 
a súvisiacich nákladov uvedených 
v odseku 1, ani 90 % takých nákladov 
v menej rozvinutých regiónoch 
v najvzdialenejších regiónoch uvedených 
v článku 349 zmluvy a na menších 
ostrovoch v Egejskom mori vymedzených 
v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 1405/2006; ani

c) nepokrýva iné náklady ako náklady na 
dodávanie a súvisiace náklady uvedené 
v odseku 1.

c) nepokrýva iné náklady ako náklady na 
dodávanie a súvisiace náklady uvedené 
v odseku 1.

4a. Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa 
poskytne každému členskému štátu na 
základe objektívnych kritérií založených 
na podiele šesť- až desaťročných detí 
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zapísaných vo vzdelávacích zariadeniach 
vymedzených v článku 20a. Každý členský 
štát, ktorý sa zúčastňuje na programe, 
však získa pomoc Únie aspoň vo výške 
175 000 EUR. Členské štáty žiadajú 
o pomoc Únie každoročne na základe 
svojej stratégie. V nadväznosti na žiadosti 
členských štátov Komisia rozhodne 
o konečnej výške pridelených prostriedkov 
podľa dostupných rozpočtových 
prostriedkov.

5. Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa 
nepoužije ako náhrada za financovanie 
akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych 
programov podpory konzumácie ovocia 
v školách ani iných programov, v rámci 
ktorých sa do škôl dodáva ovocie. Ak však 
už členský štát zaviedol program, ktorý by 
bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto 
článku, a chce ho rozšíriť alebo 
zefektívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú 
skupinu programu, jeho trvanie alebo 
oprávnené výrobky, pomoc Únie sa môže 
poskytnúť, ak sa dodržia maximálne 
hodnoty uvedené v odseku 4 písm. b), 
pokiaľ ide o pomer pomoci Únie 
k celkovému vnútroštátnemu príspevku. 
V tom prípade členský štát vo svojej 
stratégii vykonávania uvedie, ako chce 
rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.

5. Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa 
nepoužije ako náhrada za financovanie 
akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych 
programov podpory konzumácie ovocia 
a zeleniny v školách ani iných programov, 
v rámci ktorých sa do škôl dodáva ovocie
a zelenina. Ak však už členský štát 
zaviedol program, ktorý by bol oprávnený 
na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce 
ho rozšíriť alebo zefektívniť, aj pokiaľ ide 
o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie 
alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa 
môže poskytnúť, ak sa dodržia maximálne 
hodnoty uvedené v odseku 4 písm. b), 
pokiaľ ide o pomer pomoci Únie 
k celkovému vnútroštátnemu príspevku. 
V tom prípade členský štát vo svojej 
stratégii vykonávania uvedie, ako chce 
rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.

6. Členské štáty môžu okrem pomoci Únie 
poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade 
s článkom 152.

6. Členské štáty môžu okrem pomoci Únie 
poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade 
s článkom 152.

7. Program na podporu konzumácie ovocia 
v školách v Únii sa nedotkne žiadneho 
samostatného vnútroštátneho programu na 
podporu konzumácie ovocia v školách, 
ktoré sú zlučiteľné s právom Únie.

7. Program na podporu konzumácie ovocia 
a zeleniny v školách v Únii sa nedotkne 
žiadneho samostatného vnútroštátneho 
programu na podporu konzumácie ovocia 
a zeleniny v školách, ktorý je zlučiteľný
s právom Únie.

8. Únia môže takisto financovať podľa 
článku 6 nariadenia (EÚ) o financovaní, 
riadení a monitorovaní spoločnej 
poľnohospodárskej politiky informačné, 
monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia 
súvisiace s programom podpory 
konzumácie ovocia v školách, vrátane 

8. Únia môže takisto financovať podľa 
článku 6 nariadenia (EÚ) o financovaní, 
riadení a monitorovaní spoločnej 
poľnohospodárskej politiky informačné, 
monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia 
súvisiace s programom podpory 
konzumácie ovocia a zeleniny v školách 
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zvyšovania informovanosti verejnosti
o programe, ako aj súvisiace opatrenia na 
prepojenie programov.

vrátane zvyšovania informovanosti 
verejnosti o programe, ako aj súvisiace 
opatrenia na prepojenie programov.

8a. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 
programe, uverejnia na miestach, kde sa 
rozdeľujú potraviny, informáciu o svojej 
účasti na programe pomoci 
a o skutočnosti, že tento program 
podporuje Európska únia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 130 – 132

Návrh nariadenia
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 22 Článok 22

Delegované právomoci Delegované právomoci
1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené 
v odsekoch 2 až 4 tohto článku.

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené 
v odsekoch 2 až 4 tohto článku.

2. Vzhľadom na potrebu propagovať 
zdravé stravovacie návyky u detí Komisia 
môže prostredníctvom delegovaných aktov 
prijať pravidlá týkajúce sa:

2. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby 
vykonávanie programu účinne 
zodpovedalo cieľom, ktoré sú preň 
stanovené, Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať pravidlá, pokiaľ 
ide o:

a) výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na 
výber do programu vzhľadom na nutričnú 
stránku;

a) výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na 
výber do programu vzhľadom na nutričnú 
stránku;

b) cieľovej skupiny programu; b) cieľovej skupiny programu;
c) národných alebo regionálnych stratégií, 
ktoré členské štáty musia vypracovať, aby 
mohli získať pomoc, vrátane sprievodných 
opatrení;

c) národných alebo regionálnych stratégií, 
ktoré členské štáty musia vypracovať, aby 
mohli získať pomoc, vrátane sprievodných 
opatrení;

d) schvaľovania a výberu žiadateľov d) schvaľovania a výberu žiadateľov 
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o pomoc. o pomoc.
3. Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívne 
a cielené využívanie európskych fondov 
môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať pravidlá 
týkajúce sa:

3. Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívne 
a cielené využívanie európskych fondov 
môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať pravidlá 
týkajúce sa:

a) objektívnych kritérií na rozdelenie 
pomoci medzi členské štáty, 
orientačného rozdelenia pomoci medzi 
členské štáty a metódy prerozdelenia 
pomoci medzi členské štáty na základe 
prijatých žiadostí;

a) dodatočných kritérií na orientačné 
rozdelenie pomoci medzi členské štáty 
a metódy prerozdelenia pomoci medzi 
členské štáty na základe prijatých žiadostí
o poskytnutie pomoci;

b) nákladov oprávnených na pomoc 
vrátane možnosti stanovenia celkového 
stropu pre také náklady;

b) nákladov oprávnených na pomoc 
vrátane možnosti stanovenia celkového 
stropu pre také náklady;

c) monitorovania a hodnotenia. c) monitorovania a hodnotenia.

4. Vzhľadom na potrebu podporovať 
informovanosť o programe Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov od 
zúčastnených členských štátov vyžadovať, 
aby zverejnili podpornú úlohu programu.

4. Vzhľadom na potrebu podporovať 
informovanosť o programe Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov
stanoviť podmienky, podľa ktorých 
členské štáty uverejnia informácie o svojej 
účasti na programe pomoci 
a o skutočnosti, že tento program 
podporuje Európska únia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 23 Článok 23
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať všetky potrebné 
opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, 

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, 
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najmä pokiaľ ide o: pokiaľ ide o: 
a) konečné rozdelenie pomoci medzi 
zúčastnené členské štáty v rámci 
dostupných rozpočtových prostriedkov;

a) konečné rozdelenie pomoci medzi 
zúčastnené členské štáty v rámci 
dostupných rozpočtových prostriedkov;

b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci; b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;
c) metódy propagovania a opatrenia na 
prepojenie programu.

c) metódy propagovania a opatrenia na 
prepojenie programu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 134 – 137, 932, 937 a 939

Návrh nariadenia
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 24 Článok 24
Dodávanie mliečnych výrobkov deťom Pomoc na dodávanie mlieka a mliečnych 

výrobkov deťom
1. Pomoc Únie sa poskytne na dodávanie 
určitých výrobkov sektora mlieka 
a mliečnych výrobkov deťom vo
vzdelávacích zariadeniach. 

1. V súlade s podmienkami, ktoré určí 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov a vykonávacích aktov podľa 
článkov 25 a 26, sa pomoc Únie poskytne 
na dodávanie mlieka a mliečnych 
výrobkov, na ktoré sa vzťahujú číselné 
znaky KN 0401, 0403, 0404 90 a 0406 
alebo číselný znak KN 2202 90, deťom 
v zariadeniach uvedených v článku 20a. 

2. Členské štáty, ktoré sa chcú na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni 
zúčastniť na programe, najskôr vypracujú 
stratégiu jeho vykonávania.

2. Členské štáty, ktoré sa chcú na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni 
zúčastniť na programe, najskôr vypracujú 
stratégiu jeho vykonávania. Ustanovia tiež 
sprievodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať 
informácie o opatreniach na vzdelávanie 
o zdravých stravovacích návykoch, 
o miestnych potravinových reťazcoch 
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a o boji proti plytvaniu potravinami, ktoré 
sú potrebné na to, aby bol program 
účinný. 
2a. Pri zostavovaní stratégií členské štáty 
v súlade s pravidlami prijatými Komisiou 
podľa článku 25 vypracujú zoznam 
mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré budú 
oprávnené v rámci ich príslušných 
programov.
2b. Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa 
nepoužije ako náhrada financovania 
existujúcich vnútroštátnych programov na 
podporu konzumácie mlieka a mliečnych 
výrobkov ani iných programov, v rámci 
ktorých sa do škôl dodáva mlieko alebo 
mliečne výrobky. Ak však už členský štát 
má zavedený program, ktorý by bol 
oprávnený na pomoc Únie podľa tohto 
článku, a chce ho rozšíriť alebo zvýšiť 
jeho účinnosť, a to aj pokiaľ ide 
o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie 
alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa 
môže poskytnúť. V takom prípade členský 
štát vo svojej vykonávacej stratégii uvedie, 
ako chce rozšíriť program alebo zvýšiť 
jeho účinnosť.

3. Členské štáty môžu okrem pomoci Únie 
poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade 
s článkom 152.

3. Členské štáty môžu okrem pomoci Únie 
poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade 
s článkom 152.

3a. Programom Únie na podporu 
konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov 
v školách nie sú dotknuté žiadne 
samostatné vnútroštátne programy na 
podporu konzumácie mlieka a mliečnych 
výrobkov v školách, ktoré sú v súlade 
s právnymi predpismi Únie.

4. Opatrenia týkajúce sa stanovenia 
pomoci Únie na všetko mlieko Rada 
prijme v súlade s článkom 43 ods. 3 
zmluvy.
5. Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa 
poskytne na maximálne množstvo 
0,25 litra ekvivalentu mlieka na dieťa na 
jeden školský deň.

5. Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa 
poskytne na maximálne množstvo 
0,25 litra ekvivalentu mlieka na dieťa na 
jeden školský deň.
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5a. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 
programe, uverejnia na miestach, kde sa 
rozdeľujú potraviny, informáciu o svojej 
účasti na programe pomoci 
a o skutočnosti, že tento program 
podporuje Európska únia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 140 a 141

Návrh nariadenia
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 25 Článok 25
Delegované právomoci Delegované právomoci

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené 
v odsekoch 2 až 4 tohto článku.

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené 
v odsekoch 2 až 4 tohto článku.

2. Vzhľadom na vývoj modelov spotreby 
mliečnych výrobkov a inovácie a vývoj na 
trhu s mliečnymi výrobkami a so zreteľom 
na nutričnú stránku Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov určí
výrobky, ktoré sú oprávnené na výber do 
programu, a prijme pravidlá týkajúce sa
národných a regionálnych stratégií, ktoré 
členské štáty musia vypracovať na to, aby 
mohli prijímať pomoc, ako aj cieľovej 
skupiny programu. 

2. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby 
vykonávanie programu účinne 
zodpovedalo cieľom, ktoré sú preň 
stanovené, Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať pravidlá, 
pokiaľ ide o:

a) výrobky, ktoré sú oprávnené na výber 
do programu, v súlade s ustanoveniami 
článku 24 ods. 1 a s prihliadnutím na 
nutričnú stránku;
b) cieľovú skupinu programu;
c) národné a regionálne stratégie, ktoré 
členské štáty musia vypracovať na to, aby 
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mohli prijímať pomoc, vrátane 
sprievodných opatrení;
d) schvaľovanie a výber žiadateľov 
o pomoc;
e) monitorovanie a hodnotenie.

3. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa 
o pomoc uchádzali náležití príjemcovia 
a žiadatelia, Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaných aktov 
podmienky udeľovania pomoci.

3. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa 
o pomoc uchádzali náležití príjemcovia 
a žiadatelia, Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaných aktov 
podmienky udeľovania pomoci.

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si 
žiadatelia plnili svoje povinnosti, Komisia 
prijme prostredníctvom delegovaných 
aktov opatrenia týkajúce sa skladania 
zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie 
v prípade, že sa vyplatí preddavok.

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si 
žiadatelia plnili svoje povinnosti, Komisia 
prijme prostredníctvom delegovaných 
aktov opatrenia týkajúce sa skladania 
zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie 
v prípade, že sa vyplatí preddavok. 

4. Vzhľadom na potrebu podporovať 
informovanosť o programe pomoci
Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov od zúčastnených 
vzdelávacích zariadení vyžadovať, aby 
oznámili podpornú úlohu programu.

4. Vzhľadom na potrebu podporovať 
informovanosť o programe Komisia môže 
prostredníctvom delegovaných aktov 
stanoviť podmienky, podľa ktorých 
členské štáty uverejnia informácie o svojej 
účasti na programe pomoci 
a o skutočnosti, že tento program 
podporuje Európska únia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 142 – 144

Návrh nariadenia
Článok 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 26 Článok 26
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať všetky potrebné 
opatrenia, najmä pokiaľ ide o:

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, 
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pokiaľ ide o:
a) postupy na zaistenie dodržiavania 
maximálneho množstva, ktoré je oprávnené 
na pomoc;

a) postupy na zaistenie dodržiavania 
maximálneho množstva, ktoré je oprávnené 
na pomoc;

b) schvaľovanie žiadateľov, žiadostí
o pomoc a vyplácania pomoci;

b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;

c) metódy propagovania programu. c) metódy propagovania programu;

ca) stanovenie výšky pomoci pre všetky 
druhy mlieka a mliečnych výrobkov 
vzhľadom na potrebu účinne podporovať 
dodávanie mliečnych výrobkov do 
zariadení uvedených v článku 20a.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 145, 146, 148, 149, 956, 960, 973, 976 a 984

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 27 Článok 27

Pomoc pre organizácie hospodárskych 
subjektov

Programy na podporu sektora olivového 
oleja a stolových olív

1. Únia financuje trojročné pracovné 
programy, ktoré organizácie 
hospodárskych subjektov uvedené 
v článku 109 vypracujú v jednej alebo 
viacerých z týchto oblastí: 

1. Únia financuje trojročné pracovné 
programy, ktoré organizácie výrobcov
uznané podľa článku 106 alebo 
medziodvetvové organizácie uznané podľa 
článku 108 vypracujú v jednej alebo 
viacerých z týchto oblastí: 

-a) sledovanie a riadenie trhu v sektore 
olivového oleja a stolových olív;

a) zlepšenie vplyvu pestovania olív na 
životné prostredie;

a) zlepšenie vplyvu pestovania olív na 
životné prostredie;
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aa) zlepšenie konkurencieschopnosti 
pestovania olív prostredníctvom 
modernizácie a reštrukturalizácie;

b) zlepšenie kvality výroby olivového oleja 
a stolových olív;

b) zlepšenie kvality výroby olivového oleja 
a stolových olív;

c) systém vysledovateľnosti pôvodu, 
certifikácia a ochrana kvality olivového 
oleja a stolových olív, najmä sledovanie 
kvality olivových olejov predávaných 
konečným spotrebiteľom pod dohľadom 
vnútroštátnych správnych orgánov.

c) systém vysledovateľnosti pôvodu, 
certifikácia a ochrana kvality olivového 
oleja a stolových olív, najmä sledovanie 
kvality olivových olejov predávaných 
konečným spotrebiteľom pod dohľadom 
vnútroštátnych správnych orgánov.

ca) šírenie informácií o opatreniach, ktoré 
organizácie hospodárskych subjektov 
vykonávajú na zvýšenie kvality olivového 
oleja a stolových olív.

2. Suma, ktorou Únia financuje pracovné 
programy uvedené v odseku 1, je:

2. Suma, ktorou Únia financuje pracovné 
programy uvedené v odseku 1, je:

a) 11 098 000 EUR ročne v Grécku; a) 11 098 000 EUR ročne v Grécku;

b) 576 000 EUR ročne vo Francúzsku a b) 576 000 EUR ročne vo Francúzsku a
c) 35 991 000 EUR ročne v Taliansku. c) 35 991 000 EUR ročne v Taliansku.

2a. Členské štáty, ktoré nie sú uvedené 
v odseku 2, môžu využiť všetky finančné 
prostriedky dostupné v rámci finančného 
limitu stanoveného v článku 14 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady [XXXX/XXXX], ktorým sa 
stanovujú pravidlá priamych platieb pre 
poľnohospodárov, alebo ich časť na 
financovanie pracovných programov 
uvedených v odseku 1.

3. Maximálna suma, ktorou Únia financuje 
pracovné programy uvedené v odseku 1, sa 
rovná sumám, ktoré členské štáty zadržali. 
Maximálna výška financovania 
oprávnených nákladov je:

3. Maximálna suma, ktorou Únia financuje 
pracovné programy uvedené v odseku 1, sa 
rovná sumám, ktoré členské štáty zadržali. 
Maximálna výška financovania 
oprávnených nákladov je:

a) 75 % na činnosti v oblastiach uvedených 
v odseku 1 písm. a);

a) 75 % na činnosti v oblastiach uvedených 
v odseku 1 písm. -a), a) a aa);

b) 75 % na investície do stálych aktív 
a 50 % na ostatné činnosti v oblasti 
uvedenej v odseku 1 písm. b);

b) 75 % na investície do stálych aktív 
a 50 % na ostatné činnosti v oblasti 
uvedenej v odseku 1 písm. b);

c) 75 % na pracovné programy, ktoré 
aspoň v troch tretích krajinách alebo 
neproducentských členských štátoch 

c) 75 % na pracovné programy, ktoré 
aspoň v troch tretích krajinách alebo 
neproducentských členských štátoch 
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vykonávajú schválené organizácie 
hospodárskych subjektov aspoň z dvoch 
producentských členských štátov 
v oblastiach uvedených v odseku 1 
písm. c), a 50 % na ostatné činnosti 
v týchto oblastiach.

vykonávajú schválené organizácie 
hospodárskych subjektov aspoň z dvoch 
producentských členských štátov 
v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c)
a ca), a 50 % na ostatné činnosti v týchto 
oblastiach.

Doplnkové financovanie zaistí členský štát 
až do výšky 50 % nákladov, ktoré 
financovanie Únie nekryje.

Doplnkové financovanie zaistí členský štát 
až do výšky 50 % nákladov, ktoré 
financovanie Únie nekryje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28 Článok 28

Delegované právomoci Delegované právomoci
1. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa 
pomocou ustanovenou v článku 27 dosiahli 
jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového 
oleja a stolových olív, je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o:

1. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa 
pomocou ustanovenou v článku 27 dosiahli 
jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového 
oleja a stolových olív, je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o:

a) podmienky schvaľovania organizácií 
hospodárskych subjektov na účely schémy 
pomoci a pozastavovania alebo odňatia 
takého schválenia; 
b) opatrenia oprávnené na financovanie 
Úniou;

b) podrobnosti opatrení oprávnených na 
financovanie Úniou;

c) vyčleňovanie financií Únie na osobitné 
opatrenia;

c) vyčleňovanie financií Únie na osobitné 
opatrenia;

d) činnosti a náklady, ktoré nie sú 
oprávnené na financovanie Úniou;

d) činnosti a náklady, ktoré nie sú 
oprávnené na financovanie Úniou;

e) výber a schvaľovanie pracovných 
programov.

e) výber a schvaľovanie pracovných 
programov.
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2. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si 
hospodárske subjekty plnili svoje 
povinnosti, je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
s cieľom požadovať zloženie zábezpeky 
v prípade, že sa vypláca preddavok 
pomoci.

2. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si 
hospodárske subjekty plnili svoje 
povinnosti, je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
s cieľom požadovať zloženie zábezpeky 
v prípade, že sa vypláca preddavok 
pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 152 – 154

Návrh nariadenia
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 30 Článok 30

Prevádzkové fondy Prevádzkové fondy
1. Organizácie výrobcov v sektore ovocia 
a zeleniny môžu zriadiť prevádzkový fond. 
Tento fond sa financuje:

1. Organizácie výrobcov alebo ich 
združenia v sektore ovocia a zeleniny 
môžu zriadiť tri- až päťročný prevádzkový 
fond. Tento fond sa financuje:

a) z finančných príspevkov členov alebo 
samotných organizácií výrobcov;

a) z finančných príspevkov:

i) členov organizácie výrobcov a/alebo 
samotnej organizácie výrobcov; alebo
ii) združení organizácií výrobcov 
prostredníctvom členov týchto združení.

b) z finančnej pomoci Únie, ktorá sa môže 
poskytnúť organizáciám výrobcov v súlade 
s ustanoveniami a podmienkami 
uvedenými v delegovaných 
a vykonávacích aktoch, ktoré Komisia 
prijala podľa článkov 35 a 36.

b) z finančnej pomoci Únie, ktorá sa môže 
poskytnúť organizáciám výrobcov alebo 
ich združeniam, ak takéto združenia 
predložia, riadia a vykonávajú operačný 
program alebo čiastkový operačný 
program, v súlade s ustanoveniami 
a podmienkami uvedenými v delegovaných 
a vykonávacích aktoch, ktoré Komisia 
prijala podľa článkov 35 a 36

2. Prevádzkové fondy sa použijú len na 
financovanie operačných programov, ktoré 

2. Prevádzkové fondy sa použijú len na 
financovanie operačných programov, ktoré 
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sa predložili členským štátom a ktoré 
členské štáty schválili.

sa predložili členským štátom a ktoré 
členské štáty schválili.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 155, 157 – 165, 1013, 1015, 1025, 1028, 1032 a 1034

Návrh nariadenia
Článok 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 31 Článok 31
Operačné programy Operačné programy

1. Operačné programy v sektore ovocia 
a zeleniny majú najmenej dva z cieľov 
uvedených v článku 106 písm. c) 
alebo týchto cieľov:

1. Operačné programy v sektore ovocia 
a zeleniny majú najmenej dva z cieľov 
uvedených v článku 106 písm. c) alebo dva 
z týchto cieľov:

a) plánovanie výroby; a) plánovanie výroby;
b) zlepšenie kvality výrobkov; b) zlepšenie kvality výrobkov v čerstvej 

alebo spracovanej forme;
c) zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov; c) zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;

d) propagácia výrobkov v čerstvej alebo 
spracovanej forme;

d) propagácia výrobkov v čerstvej alebo 
spracovanej forme;

e) environmentálne opatrenia a metódy 
výroby s ohľadom na životné prostredie 
vrátane ekologického poľnohospodárstva;

e) environmentálne opatrenia, najmä 
pokiaľ ide o vodu, a metódy výroby, 
manipulácie alebo spracovania s ohľadom 
na životné prostredie vrátane ekologického 
poľnohospodárstva a integrovanej výroby;

f) predchádzanie krízam a krízové riadenie. f) predchádzanie krízam a krízové riadenie.

Operačné programy sa predložia členským 
štátom na schválenie.

Operačné programy sa predložia členským 
štátom na schválenie.

1a. Združenia organizácií výrobcov môžu 
zastupovať svojich členov pri riadení, 
spracovaní, vykonávaní a predkladaní 
operačných programov. 
Tieto združenia môžu tiež predložiť 
čiastkový operačný program zložený 
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z opatrení, ktoré členské organizácie 
určili, ale nezrealizovali vo svojich 
operačných programoch. Tieto čiastkové 
operačné programy podliehajú rovnakým 
pravidlám ako ostatné operačné programy 
a posudzujú sa spoločne s operačnými 
programami členských organizácií.
Členské štáty v tejto súvislosti zabezpečia, 
aby:
a) akcie čiastkových operačných 
programov boli financované výhradne 
z príspevkov členských organizácií 
príslušného združenia a aby sa finančné 
prostriedky hradili z prevádzkových 
fondov týchto členských organizácií; 
b) akcie a ich príslušný finančný podiel 
boli určené v operačnom programe každej 
členskej organizácie;
c) neprichádzalo k dvojitému 
financovaniu.

2. Predchádzanie krízam a krízové riadenie 
uvedené v odseku 1 písm. f) sa týkajú 
zabraňovania krízam a riešenia kríz na 
trhoch s ovocím a zeleninou a v tejto 
súvislosti sa vzťahujú na:

2. Predchádzanie krízam a krízové riadenie 
uvedené v odseku 1 písm. f) sa týkajú 
zabraňovania krízam a riešenia kríz na 
trhoch s ovocím a zeleninou a v tejto 
súvislosti sa vzťahujú na:

a) stiahnutie z trhu; a) predpovedanie a sledovanie výroby 
a spotreby;

b) zelený zber alebo neuskutočnenie zberu 
ovocia a zeleniny;

b) investície, ktoré zvyšujú účinnosť 
riadenia objemov umiestnených na trh;

c) propagáciu a komunikáciu; c) vzdelávacie opatrenia, výmenu 
osvedčených postupov a budovanie 
štrukturálnych kapacít;

d) vzdelávacie opatrenia; d) informovanie a oznamovanie, buď 
s cieľom predísť kríze, alebo počas 
obdobia krízy;

e) poistenie úrody; e) podporu týkajúcu sa administratívnych 
nákladov spojených so zriadením 
spoločných fondov;

f) podporu na administratívne náklady 
spojené so zriadením spoločných fondov.

f) pomoc na vyklčovanie v prípade spätnej 
konverzie sadov;
g) stiahnutie z trhu, a to aj v prípade 
výrobkov, ktoré spracovávajú organizácie 
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výrobcov;
h) zelený zber alebo neuskutočnenie zberu 
ovocia a zeleniny;
i) poistenie úrody.

Na opatrenia súvisiace s predchádzaním
krízam a krízovým riadením vrátane 
splácania istiny a úrokov podľa tretieho
pododseku sa v rámci operačného 
programu nevynaloží viac ako jedna 
tretina výdavkov.

Na opatrenia súvisiace s predchádzaním 
krízam a krízovým riadením vrátane 
splácania istiny a úrokov podľa štvrtého
pododseku sa v rámci operačného 
programu nevynaloží viac ako 40 %
výdavkov.

Opatrenia na poistenie úrody zahŕňajú 
akcie, ktoré prispievajú k zabezpečeniu 
príjmov výrobcov a na pokrytie trhových 
strát, ktoré vznikli organizáciám výrobcov 
a/alebo ich členom, ak sú tieto príjmy 
ovplyvnené prírodnými katastrofami, 
nepriaznivými poveternostnými 
udalosťami, chorobami alebo zamorením 
škodcami. Príjemcovia pomoci musia 
preukázať, že prijali potrebné opatrenia 
na predchádzanie rizikám.

Organizácie výrobcov si môžu brať úvery 
za obchodných podmienok na financovanie 
opatrení súvisiacich s predchádzaním 
krízam a krízovým riadením. V takom 
prípade môže byť splácanie istiny a úrokov 
z uvedených pôžičiek súčasťou operačného 
programu a teda môže byť oprávnené na 
finančnú pomoc Únie podľa článku 32. 
Akékoľvek konkrétne opatrenie v rámci 
predchádzania krízam a krízového riadenia 
sa financuje buď prostredníctvom takýchto 
pôžičiek, alebo priamo, ale nie obidvoma 
spôsobmi.

Organizácie výrobcov si môžu brať úvery 
za obchodných podmienok na financovanie 
opatrení súvisiacich s predchádzaním 
krízam a krízovým riadením. V takom 
prípade môže byť splácanie istiny a úrokov 
z uvedených pôžičiek súčasťou operačného 
programu a teda môže byť oprávnené na 
finančnú pomoc Únie podľa článku 32. 
Akékoľvek konkrétne opatrenie v rámci 
predchádzania krízam a krízového riadenia 
sa môže financovať buď prostredníctvom 
takýchto pôžičiek, a/alebo priamo
organizáciami výrobcov.

2a. Na účely tohto oddielu:
a) „zelený zber“ je celkový alebo čiastočný 
zber nepredajných výrobkov v danej 
oblasti vykonaný pred začiatkom riadneho 
zberu. Príslušné výrobky nesmú byť pred 
zeleným zberom poškodené v dôsledku 
poveternostných udalostí, chorôb alebo 
inak.
b) „neuskutočnenie zberu“ je situácia, 
keď sa celá komerčná výroba alebo jej 
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časť v danej oblasti nevyzbiera počas 
riadneho výrobného cyklu. Zničenie 
výrobkov v dôsledku poveternostnej 
udalosti alebo choroby sa však nepovažuje 
za neuskutočnenie zberu;

3. Členské štáty sa uistia, že: 3. Členské štáty sa uistia, že:

a) operačné programy obsahujú dve alebo 
viaceré environmentálne akcie alebo

a) operačné programy obsahujú dve alebo 
viaceré environmentálne akcie alebo

b) aspoň 10 % výdavkov v rámci 
operačných programov sa vzťahuje na 
environmentálne akcie.

b) aspoň 10 % výdavkov v rámci 
operačných programov sa vzťahuje na 
environmentálne akcie.

Environmentálne akcie spĺňajú požiadavky 
na agroenvironmentálne platby ustanovené 
v článku 29 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 
č. [...] o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV).

Environmentálne akcie spĺňajú požiadavky 
na agroenvironmentálne platby ustanovené 
v článku 29 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 
č. [...] o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV).

Ak aspoň 80 % vyrábajúcich členov 
organizácie výrobcov podlieha jednému 
alebo viacerým rovnakým 
agroenvironmentálnym záväzkom 
ustanoveným v článku 29 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), potom sa každý z týchto 
záväzkov považuje za environmentálnu 
akciu podľa prvého pododseku písm. a).

Ak aspoň 80 % vyrábajúcich členov 
organizácie výrobcov podlieha jednému 
alebo viacerým rovnakým 
agroenvironmentálnym záväzkom 
ustanoveným v článku 29 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), potom sa každý z týchto 
záväzkov považuje za environmentálnu 
akciu podľa prvého pododseku písm. a).

Podpora na environmentálne akcie uvedené 
v prvom pododseku sa vzťahuje na 
dodatočné náklady a stratu príjmu 
vyplývajúce z akcie.

Podpora na environmentálne akcie uvedené 
v prvom pododseku sa vzťahuje na 
dodatočné náklady a stratu príjmu 
vyplývajúce z akcie.

4. Členské štáty zaistia, ža sa investície, 
ktoré zvýšia tlak na životné prostredie, 
povolia iba vtedy, ak sa zaviedli účinné 
ochranné opatrenia na ochranu životného 
prostredia pred týmito tlakmi.

4. Členské štáty zaistia, že sa investície, 
ktoré zvýšia tlak na životné prostredie, 
povolia iba vtedy, ak sa zaviedli účinné 
ochranné opatrenia na ochranu životného 
prostredia pred týmito tlakmi.

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)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 66 – 168, 1056 a 1065

Návrh nariadenia
Článok 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 32 Článok 32
Finančná pomoc Únie Finančná pomoc Únie

1. Finančná pomoc Únie sa rovná sume 
skutočne vyplatených finančných 
príspevkov uvedených v článku 30 ods. 1 
písm. a), obmedzenej na 50 % skutočne 
vynaložených výdavkov.

1. Finančná pomoc Únie sa rovná sume 
skutočne vyplatených finančných 
príspevkov uvedených v článku 30 ods. 1 
písm. a), obmedzenej na 50 % skutočne 
vynaložených výdavkov alebo v prípade 
najvzdialenejších regiónov na 75 % 
skutočne vynaložených výdavkov.

2. Finančná pomoc Únie sa obmedzí na 
4,1 % hodnoty predávanej výroby každej 
organizácie výrobcov.

2. Finančná pomoc Únie sa obmedzí na 
4,1 % hodnoty čerstvých alebo 
spracovaných výrobkov predávaných 
každou organizáciou výrobcov alebo 
združením organizácií výrobcov.

Toto percento sa však môže zvýšiť na 
4,6 % hodnoty predávanej výroby za 
predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % 
hodnoty predávanej výroby sa použije 
výhradne na opatrenia súvisiace 
s predchádzaním krízam a krízovým 
riadením. 

Toto percento sa však môže zvýšiť na 
4,6 % hodnoty čerstvých alebo 
spracovaných výrobkov predávaných 
organizáciami výrobcov za predpokladu, 
že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty 
predávaných čerstvých alebo 
spracovaných výrobkov sa použije 
výhradne na opatrenia súvisiace 
s predchádzaním krízam a krízovým 
riadením. 

V prípade združení organizácií výrobcov 
sa toto percento môže zvýšiť na 5 % 
hodnoty čerstvých alebo spracovaných 
výrobkov predávaných združením alebo 
jeho členmi za predpokladu, že časť 
prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávaných 
čerstvých alebo spracovaných výrobkov sa 
použije výhradne na opatrenia súvisiace 
s predchádzaním krízam a krízovým 
riadením, ktoré toto združenie organizácií 
výrobcov vykonáva v mene svojich členov.
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3. Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa 
na žiadosť organizácie výrobcov zvýši na 
60 % na operačný program alebo časť 
operačného programu, ak tento program 
spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

3. Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa 
na žiadosť organizácie výrobcov zvýši na 
60 % na operačný program alebo časť 
operačného programu, ak tento program 
spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

a) predkladá ho viacero organizácií 
výrobcov Únie, ktoré vykonávajú činnosť 
v rámci nadnárodných režimov v rôznych 
členských štátoch; 

a) predkladá ho viacero organizácií 
výrobcov Únie, ktoré vykonávajú činnosť 
v rámci nadnárodných režimov v rôznych 
členských štátoch; 

b) predkladá ho jedna organizácia alebo 
viacero organizácií výrobcov zapojených 
do režimov, ktoré fungujú na 
medziodvetvovom základe;

b) predkladá ho jedna organizácia alebo 
viacero organizácií výrobcov zapojených 
do režimov, ktoré fungujú na 
medziodvetvovom základe;

c) vzťahuje sa iba na osobitnú podporu na 
výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Rady (ES) 
č. 834/2007;

c) vzťahuje sa iba na osobitnú podporu na 
výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie Rady (ES) 
č. 834/2007;

d) je prvým, ktorý predkladá uznaná 
organizácia výrobcov, ktorá sa zlúčila 
s inou uznanou organizáciou výrobcov;

d) je prvým programom, ktorý predkladá 
uznaná organizácia výrobcov, ktorá sa 
zlúčila s inou uznanou organizáciou 
výrobcov;

da) program predkladá viacero uznaných 
organizácií výrobcov zoskupených 
v spoločnej pobočke, ktorej účelom je 
spoločné uvádzanie výrobkov na trh;

e) je prvým, ktorý predkladá uznané 
združenie organizácií výrobcov;

e) je prvým programom, ktorý predkladá 
uznané združenie organizácií výrobcov;

f) predkladajú ho organizácie výrobcov 
v členských štátoch, v ktorých organizácie 
výrobcov predávajú menej ako 20 % 
výroby ovocia a zeleniny;

f) predkladajú ho organizácie výrobcov 
v členských štátoch, v ktorých organizácie 
výrobcov predávajú menej ako 20 % 
výroby ovocia a zeleniny;

g) predkladá ho organizácia výrobcov 
v jednom z najvzdialenejších regiónov 
uvedených v článku 349 zmluvy;

g) predkladá ho organizácia výrobcov 
v jednom z najvzdialenejších regiónov 
uvedených v článku 349 zmluvy alebo na 
menších ostrovoch v Egejskom mori 
vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1405/2006;

h) vzťahuje sa výlučne na osobitnú 
podporu opatrení na propagáciu 
konzumácie ovocia a zeleniny zameranú 
na deti vo vzdelávacích zariadeniach.
4. Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa 
zvýši na 100 % v prípade stiahnutia ovocia 

4. Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa 
zvýši na 100 % v prípade stiahnutia ovocia 
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a zeleniny z trhu v množstve, ktoré 
nepresiahne 5 % objemu predávanej 
výroby každej organizácie výrobcov 
a s ktorým sa naloží spôsobom:

a zeleniny z trhu v množstve, ktoré 
nepresiahne 5 % objemu predávanej 
výroby každej organizácie výrobcov 
a s ktorým sa naloží spôsobom:

a) bezplatnej distribúcie dobročinným 
organizáciám a nadáciám, ktoré členské 
štáty schválili na tento účel, na použitie pri 
ich činnostiach zameraných na pomoc 
osobám, ktorých nárok na verejnú pomoc 
je uznaný vo vnútroštátnom práve, najmä 
z dôvodu ich nedostatku základných 
životných prostriedkov;

a) bezplatnej distribúcie dobročinným 
organizáciám a nadáciám, ktoré členské 
štáty schválili na tento účel, na použitie pri 
ich činnostiach zameraných na pomoc 
osobám, ktorých nárok na verejnú pomoc 
je uznaný vo vnútroštátnom práve, najmä 
z dôvodu ich nedostatku základných 
životných prostriedkov;

b) bezplatnej distribúcie väzenským 
zariadeniam, školám a verejným 
vzdelávacím zariadeniam a detským 
prázdninovým táborom, ako aj 
nemocniciam a domovom dôchodcov, 
ktoré členské štáty určia, pričom prijmú 
všetky potrebné opatrenia na to, aby 
zaistili, že takto distribuované množstvá 
dopĺňajú množstvá, ktoré takéto zariadenia 
bežne nakupujú.

b) bezplatnej distribúcie väzenským 
zariadeniam, školám a zariadeniam 
uvedeným v článku 20a a detským 
prázdninovým táborom, ako aj 
nemocniciam a domovom dôchodcov, 
ktoré členské štáty určia, pričom prijmú 
všetky potrebné opatrenia na to, aby 
zaistili, že takto distribuované množstvá 
dopĺňajú množstvá, ktoré takéto zariadenia 
bežne nakupujú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 170

Návrh nariadenia
Článok 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 34 Článok 34
Vnútroštátny rámec a národná stratégia 

pre operačné programy
Vnútroštátny rámec a národná stratégia 

pre operačné programy
1. Členské štáty vytvoria vnútroštátny 
rámec na vypracovanie všeobecných 
podmienok, ktoré sa týkajú 
environmentálnych akcií uvedených 
v článku 31 ods. 3. Týmto rámcom sa 
stanoví najmä to, že takéto akcie spĺňajú 

1. Členské štáty vytvoria vnútroštátny 
rámec na vypracovanie všeobecných 
podmienok, ktoré sa týkajú 
environmentálnych akcií uvedených 
v článku 31 ods. 3. Týmto rámcom sa 
stanoví najmä to, že takéto akcie spĺňajú 
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príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) 
č. […] o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), najmä požiadavky 
článku 6 týkajúce sa súladu. 

príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) 
č. […] o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV), najmä požiadavky 
článku 6 týkajúce sa súladu. 

Členské štáty predložia svoj navrhovaný 
rámec Komisii, ktorá prostredníctvom 
vykonávacích aktov môže do troch 
mesiacov požadovať zmeny a doplnenia, 
ak by podľa nej návrh neprispieval 
k sledovaniu cieľov uvedených 
v článku 191 zmluvy a v siedmom 
environmentálnom akčnom programe 
Únie. Investície na jednotlivých 
poľnohospodárskych podnikoch 
podporované z operačných programov 
takisto spĺňajú uvedené ciele.

Členské štáty predložia svoj navrhovaný 
rámec Komisii, ktorá prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých bez 
uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3
môže do troch mesiacov požadovať zmeny 
a doplnenia, ak by podľa nej návrh 
neprispieval k sledovaniu cieľov 
uvedených v článku 191 zmluvy 
a v siedmom environmentálnom akčnom 
programe Únie. Investície na jednotlivých 
poľnohospodárskych podnikoch 
podporované z operačných programov 
takisto spĺňajú uvedené ciele.

2. Členské štáty vytvoria národnú stratégiu 
pre udržateľné operačné programy na trhu 
s ovocím a zeleninou. Uvedená stratégia 
zahŕňa:

2. Členské štáty vytvoria národnú stratégiu 
pre udržateľné operačné programy na trhu 
s ovocím a zeleninou. Uvedená stratégia 
zahŕňa:

a) analýzu situácie z hľadiska silných 
a slabých stránok a potenciálu rozvoja;

a) analýzu situácie z hľadiska silných 
a slabých stránok a potenciálu rozvoja;

b) odôvodnenie zvolených priorít; b) odôvodnenie zvolených priorít;

c) ciele operačných programov a nástrojov, 
ukazovatele výkonu;

c) ciele operačných programov a nástrojov, 
ukazovatele výkonu;

d) posúdenie operačných programov; d) posúdenie operačných programov;
e) oznamovacie povinnosti organizácií 
výrobcov.

e) oznamovacie povinnosti organizácií 
výrobcov.

Do národnej stratégie sa začlení aj 
vnútroštátny rámec uvedený v odseku 1.

Do národnej stratégie sa začlení aj 
vnútroštátny rámec uvedený v odseku 1.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na členské 
štáty, ktoré nemajú žiadne uznané 
organizácie výrobcov.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na členské 
štáty, ktoré nemajú žiadne uznané 
organizácie výrobcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
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návrh 1070

Návrh nariadenia
Článok 34a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 34a
Vnútroštátna sieť

1. Členské štáty môžu vytvoriť 
vnútroštátnu sieť v sektore ovocia 
a zeleniny, ktorá združuje organizácie 
výrobcov, združenia organizácií výrobcov 
a orgány zapojené do vykonávania 
národnej stratégie.
2. Sieť sa financuje poplatkom najviac vo 
výške 0,5 % podielu Únie na financovaní 
prevádzkových fondov.
3. Cieľom tejto siete je riadenie siete, 
skúmanie osvedčených postupov 
použiteľných na iných miestach 
a zhromažďovanie príslušných 
informácií, organizovanie konferencií 
a seminárov pre subjekty podieľajúce sa 
na riadení národnej stratégie, 
vykonávanie programov na sledovanie 
a posudzovanie národnej stratégie 
a vykonávanie iných činností určených 
národnou stratégiou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 171 – 177

Návrh nariadenia
Článok 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 35 Článok 35
Delegované právomoci Delegované právomoci
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Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívnu, 
cielenú a udržateľnú podporu organizácií 
výrobcov v sektore ovocia a zeleniny je 
Komisia oprávnená prijímať v súlade 
s článkom 160 delegované akty 
stanovujúce pravidlá, pokiaľ ide o: 

Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívnu, 
cielenú a udržateľnú podporu organizácií 
výrobcov v sektore ovocia a zeleniny je 
Komisia oprávnená prijímať v súlade 
s článkom 160 delegované akty 
stanovujúce pravidlá, pokiaľ ide o: 

a) prevádzkové fondy a operačné programy 
týkajúce sa:

a) prevádzkové fondy a operačné programy 
týkajúce sa:

i) odhadovaných súm, financovania 
a využívania prevádzkových fondov;

i) odhadovaných súm, financovania 
a využívania prevádzkových fondov;

ii) obsahu, trvania, schvaľovania a zmien 
operačných programov;

ii) obsahu, trvania, schvaľovania a zmien 
operačných programov;

iii) oprávnenosti opatrení, činností alebo 
výdavkov v rámci operačného programu 
a príslušných doplnkových vnútroštátnych 
pravidiel; 

iii) oprávnenosti opatrení, činností alebo 
výdavkov v rámci operačného programu, 
pravidiel investovania v jednotlivých 
podnikoch a príslušných doplnkových 
vnútroštátnych pravidiel; 

iv) vzťahu medzi operačnými programami 
a programami rozvoja vidieka;

iv) vzťahu medzi operačnými programami 
a programami rozvoja vidieka;

v) operačných programov združení 
organizácií výrobcov;

v) operačných programov združení 
organizácií výrobcov;

va) osobitných pravidiel v prípadoch, keď 
združenia organizácií výrobcov úplne 
alebo čiastočne zastupujú svojich členov 
pri riadení, spracovaní, vykonávaní 
a predkladaní operačných programov;

b) štruktúru a obsah vnútroštátneho rámca 
a národnej stratégie; 

b) štruktúru a obsah vnútroštátneho rámca 
a národnej stratégie; 

c) finančnú pomoc Únie týkajúcu sa: c) finančnú pomoc Únie týkajúcu sa: 
i) základu pre výpočet finančnej pomoci 
Únie, najmä hodnoty predávanej výroby 
organizácie výrobcov;

i) základu pre výpočet finančnej pomoci 
Únie, najmä hodnoty predávanej výroby 
organizácie výrobcov;

ii) uplatniteľných referenčných období na 
výpočet pomoci;

ii) uplatniteľných referenčných období na 
výpočet pomoci;

iii) znížení nárokov na finančnú pomoc 
v prípade neskorého podania žiadosti 
o poskytnutie pomoci;

iii) znížení nárokov na finančnú pomoc 
v prípade neskorého podania žiadosti 
o poskytnutie pomoci;

iv) vyplácania preddavkov a skladania 
a prepadávania zábezpek v prípade 
preddavkov;

iv) vyplácania preddavkov a skladania 
a prepadávania zábezpek v prípade 
preddavkov;

iva) osobitných pravidiel na financovanie 
operačných programov združení 
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organizácií výrobcov, najmä pravidiel, 
ktoré sa týkajú maximálnych limitov 
uvedených v článku 32 ods. 2;

d) opatrenia súvisiace s predchádzaním 
krízam a krízovým riadením týkajúce sa:

d) opatrenia súvisiace s predchádzaním 
krízam a krízovým riadením týkajúce sa:

i) výberu opatrení súvisiacich 
s predchádzaním krízam a krízovým 
riadením; 

i) výberu opatrení súvisiacich 
s predchádzaním krízam a krízovým 
riadením; 

ii) definície stiahnutia z trhu; ii) podmienok, za ktorých sa začne 
uplatňovať stiahnutie z trhu;

iii) miest určenia výrobkov stiahnutých 
z trhu;

iii) miest určenia výrobkov stiahnutých 
z trhu;

iv) maximálnej podpory na sťahovanie z 
trhu;

iv) maximálnej podpory na sťahovanie 
z trhu;

v) predchádzajúcich oznámení v prípade 
stiahnutí z trhu;

v) predchádzajúcich oznámení v prípade 
stiahnutia z trhu;

vi) výpočtu objemu predávanej výroby 
v prípade stiahnutia z trhu;

vi) výpočtu objemu predávanej výroby 
v prípade stiahnutia z trhu;

vii) uvádzania európskeho emblému na 
baleniach výrobkov určených na bezplatnú 
distribúciu;

vii) uvádzania európskeho emblému na 
baleniach výrobkov určených na bezplatnú 
distribúciu;

viii) podmienok pre príjemcov stiahnutých 
výrobkov;

viii) podmienok pre príjemcov stiahnutých 
výrobkov;

ix) vymedzenia pojmov zelený zber 
a neuskutočnenie zberu;
x) podmienok na uplatnenie zeleného zberu 
a neuskutočnenia zberu;

x) podmienok na uplatnenie zeleného zberu 
a neuskutočnenia zberu;

xi) cieľov poistenia úrody; xi) vykonávacích podmienok, ktoré sa 
vzťahujú na poistenie úrody; 

xii) vymedzenia nepriaznivej 
poveternostnej udalosti;
xiii) podmienok podpory na 
administratívne náklady spojené so 
zriadením spoločných fondov;

xiii) podmienok podpory na 
administratívne náklady spojené so 
zriadením spoločných fondov;

e) vnútroštátnu finančnú pomoc týkajúcu 
sa:

e) vnútroštátnu finančnú pomoc týkajúcu 
sa:

i) stupňa organizácie výrobcov; i) stupňa organizácie výrobcov;
ii) zmien operačných programov; ii) zmien operačných programov;

iii) znížení nárokov na finančnú pomoc 
v prípade neskorého podania žiadosti 

iii) zníženia nárokov na finančnú pomoc 
v prípade neskorého podania žiadosti 
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o finančnú pomoc; o finančnú pomoc;
iv) skladania, uvoľňovania a prepadávania 
zábezpek v prípade preddavkov;

iv) skladania, uvoľňovania a prepadávania 
zábezpek v prípade preddavkov;

v) maximálneho podielu preplácania 
vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou. 

v) maximálneho podielu preplácania 
vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 180

Návrh nariadenia
Článok 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38 Článok 38

Zlučiteľnosť a súlad Zlučiteľnosť a súlad
1. Podporné programy sú zlučiteľné 
s právom Únie a v súlade s činnosťami, 
politikami a prioritami Únie.

1. Podporné programy sú zlučiteľné 
s právom Únie a v súlade s činnosťami, 
politikami a prioritami Únie.

2. Členské štáty sú zodpovedné za 
podporné programy a zabezpečia, aby boli 
vnútorne jednotné a aby sa vypracúvali 
a vykonávali objektívnym spôsobom pri 
zohľadnení hospodárskej situácie 
dotknutých výrobcov a potreby 
predchádzať bezdôvodnému nerovnakému 
zaobchádzaniu s výrobcami.

2. Členské štáty sú zodpovedné za 
podporné programy a zabezpečia, aby boli 
vnútorne jednotné a aby sa vypracúvali 
a vykonávali objektívnym spôsobom pri 
zohľadnení hospodárskej situácie 
dotknutých výrobcov a potreby 
predchádzať bezdôvodnému nerovnakému 
zaobchádzaniu s výrobcami.

3. Podpora sa neposkytuje na: 3. Podpora sa neposkytuje na:

a) výskumné projekty a opatrenia 
zamerané na podporu výskumných 
projektov bez toho, aby bol dotknutý 
článok 43 ods. 3 písm. d) a písm. e);
b) opatrenia uvedené v programoch rozvoja 
vidieka členských štátov podľa nariadenia 
(EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV).

b) opatrenia uvedené v programoch rozvoja 
vidieka členských štátov podľa nariadenia 
(EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV).
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 181 a 182

Návrh nariadenia
Článok 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 39 Článok 39
Predkladanie podporných programov Predkladanie podporných programov

1. Každý vyrábajúci členský štát uvedený 
v prílohe IV predloží Komisii návrh 
päťročného podporného programu, ktorý 
obsahuje aspoň jedno oprávnené opatrenie 
ustanovené v článku 40.

1. Každý vyrábajúci členský štát uvedený 
v prílohe IV predloží Komisii návrh 
päťročného podporného programu, ktorý 
obsahuje aspoň jedno oprávnené opatrenie 
ustanovené v článku 40.

1a. Podporné opatrenia v podporných 
programoch sa vypracujú na takej 
geografickej úrovni, ktorú členský štát 
považuje za najvhodnejšiu. Členské štáty 
pred jeho predložením Komisii konzultujú 
podporný program s príslušnými orgánmi 
a organizáciami na danej územnej úrovni.
1b. Každý členský štát predkladá jeden 
návrh podporného programu, ktorý môže 
prihliadať na regionálne osobitosti.

2. Podporné programy sa stávajú 
uplatniteľnými tri mesiace po ich 
predložení Komisii.

2. Podporné programy sa stávajú 
uplatniteľnými tri mesiace po ich 
predložení Komisii.

Ak však Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu stanoví, že predložený 
podporný program nie je v súlade 
s pravidlami ustanovenými v tomto 
oddiele, Komisia o tom informuje členský 
štát. Členský štát v tom prípade predloží 
Komisii zrevidovaný podporný program. 
Ak nesúlad nepretrváva, stáva sa 
revidovaný podporný program 
uplatniteľným dva mesiace po jeho 
predložení, a v opačnom prípade sa 

Ak však Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu stanoví, že predložený 
podporný program nie je v súlade 
s pravidlami ustanovenými v tomto 
oddiele, Komisia o tom informuje členský 
štát. Členský štát v tom prípade predloží 
Komisii zrevidovaný podporný program. 
Ak nesúlad nepretrváva, stáva sa 
revidovaný podporný program 
uplatniteľným dva mesiace po jeho 
predložení, a v opačnom prípade sa 
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uplatňuje tento pododsek. uplatňuje tento pododsek.
3. Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis 
na zmeny týkajúce sa podporných 
programov, ktoré členské štáty 
predkladajú.

3. Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis 
na zmeny týkajúce sa podporných 
programov, ktoré členské štáty 
predkladajú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1096 a 1097

Návrh nariadenia
Článok 39a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 39a
Obsah podporných programov

Podporné programy sú zložené z týchto 
prvkov:
a) podrobný opis navrhovaných opatrení, 
ako aj ich kvantifikované ciele;
b) výsledky uskutočnených konzultácií;
c) posúdenie očakávaného technického, 
hospodárskeho, environmentálneho 
a sociálneho dosahu;
d) harmonogram vykonávania opatrení;
e) všeobecný rozvrh financovania 
s uvedením zdrojov, ktoré sa majú použiť, 
a predpokladaného orientačného 
pridelenia zdrojov na jednotlivé opatrenia 
v súlade s maximálnymi limitmi 
stanovenými v prílohe IV;
f) kritériá a kvantitatívne ukazovatele, 
ktoré sa majú použiť na monitorovanie 
a hodnotenie, ako aj kroky, ktoré sa 
podnikli na zabezpečenie primeraného 
a účinného vykonávania podporných 
programov; a
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g) určenie príslušných orgánov a úradov 
zodpovedných za vykonávanie 
podporného programu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 183

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 40 Článok 40

Oprávnené opatrenia Oprávnené opatrenia
Podporné programy môžu obsahovať len 
jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

Podporné programy môžu obsahovať len 
jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

a) podpora v rámci režimu jednotnej 
platby v súlade s článkom 42;
b) propagácia v súlade s článkom 43; b) propagácia v súlade s článkom 43;

c) reštrukturalizácia a konverzia 
vinohradov v súlade s článkom 44;

c) reštrukturalizácia a konverzia 
vinohradov v súlade s článkom 44;

d) zelený zber v súlade s článkom 45; d) zelený zber v súlade s článkom 45;
e) spoločné fondy v súlade s článkom 46; e) spoločné fondy v súlade s článkom 46;

f) poistenie úrody v súlade s článkom 47; f) poistenie úrody v súlade s článkom 47;
g) investície v súlade s článkom 48; g) investície v súlade s článkom 48;

h) destilácia vedľajších produktov v súlade 
s článkom 49. 

h) destilácia vedľajších produktov v súlade 
s článkom 49. 

ha) výskum a vývoj podľa článku 43a.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1110
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Návrh nariadenia
Článok 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 42 vypúšťa sa
Režim jednotnej platby a podpora 

vinohradníkom
Podporné programy môžu zahŕňať len 
podporu pre vinohradníkov formou 
pridelenia platobných nárokov, o ktorých 
členské štáty rozhodli k 1. decembru 2012 
podľa článku 137 nariadenia (EÚ) 
č. [KOM(2010)799] a za podmienok 
uvedených v uvedenom článku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 113 a 1116

Návrh nariadenia
Článok 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 43 Článok 43
Propagácia v tretích krajinách Propagácia 

1. Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje 
na informačné a propagačné opatrenia 
týkajúce sa vín Únie v tretích krajinách, 
ktorými sa zvyšuje ich 
konkurencieschopnosť v uvedených 
krajinách.

1. Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje 
na informačné a propagačné opatrenia 
týkajúce sa vín Únie predovšetkým 
a najmä v tretích krajinách, a tiež na 
vnútornom trhu, ktorými sa zvyšuje ich 
konkurencieschopnosť.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 
uplatňujú na vína s chráneným označením 
pôvodu alebo chráneným zemepisným 
označením alebo na vína s označením 
muštovej odrody.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 
uplatňujú na vína s chráneným označením 
pôvodu alebo chráneným zemepisným 
označením alebo na vína s označením 
muštovej odrody.

3. Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu 
pozostávať výhradne:

3. Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu 
pozostávať výhradne:
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a) z opatrení zameraných na styk 
s verejnosťou, propagácie alebo reklamy, 
ktoré poukazujú najmä na výhody 
výrobkov z Únie, predovšetkým pokiaľ ide 
o kvalitu, bezpečnosť potravín alebo 
rešpektovanie životného prostredia;

a) z opatrení zameraných na styk 
s verejnosťou, propagácie alebo reklamy, 
ktoré poukazujú najmä na výhody 
výrobkov z Únie, predovšetkým pokiaľ ide 
o kvalitu, bezpečnosť potravín alebo 
normy životného prostredia;

b) z účasti na podujatiach, veľtrhoch alebo 
výstavách s medzinárodným významom;

b) z účasti na podujatiach, veľtrhoch alebo 
výstavách s medzinárodným významom;

c) z informačných kampaní zameraných 
najmä na systémy Únie vzťahujúce sa na 
označenia pôvodu, zemepisné označenia 
a ekologickú výrobu;

c) z informačných kampaní zameraných 
najmä na systémy Únie vzťahujúce sa na 
označenia pôvodu, zemepisné označenia 
a ekologickú výrobu;

d) z prieskumov nových trhov potrebných 
na rozšírenie odbytísk;

d) z prieskumov nových trhov potrebných 
na rozšírenie odbytísk;

e) zo štúdií zameraných na vyhodnotenie 
výsledkov informačných a propagačných 
opatrení.

e) zo štúdií zameraných na vyhodnotenie 
výsledkov informačných a propagačných 
opatrení.

4. Príspevok Únie na propagačné činnosti 
uvedené v odseku 1 neprekročí 50 % 
oprávnených výdavkov.

4. Príspevok Únie na propagačné činnosti 
uvedené v odseku 1 neprekročí 50 % 
oprávnených výdavkov. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 185

Návrh nariadenia
Článok 43a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 43a
Výskum a vývoj

Podpora výskumu a vývoja umožňuje 
financovanie výskumných projektov 
zameraných najmä na zlepšenie kvality 
výrobkov, vplyvu výroby na životné 
prostredie a bezpečnosti zdravia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1125

Návrh nariadenia
Článok 43b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 43b
Výmena osvedčených postupov v oblasti 
pokročilých systémov udržateľnej výroby

1. Pomoc podľa tohto článku sa vzťahuje 
na opatrenia, ktoré podporujú výmenu 
osvedčených postupov v oblasti 
pokročilých systémov udržateľnej výroby 
a tým umožňujú poľnohospodárom 
získavať nové spôsobilosti.
2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa
uplatňujú na pokročilé systémy 
vinohradníctva a výroby vína, ktoré 
rozširujú pôdny kryt, výrazne obmedzujú 
používanie pesticídov a chemických 
hnojív alebo zvyšujú rozmanitosť odrôd 
a ktoré presahujú rámec pravidiel 
krížového plnenia stanovených v hlave VI
nariadenia (EÚ) č. [...] [horizontálne 
nariadenie o SPP].
3. Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu 
zahŕňať:
a) výber, opis a zverejňovanie 
osvedčených postupov v oblasti 
pokročilých postupov udržateľného 
vinohradníctva;
b) poskytovanie odbornej prípravy
v oblasti poľnohospodárstva a zvyšovanie 
spôsobilostí v oblasti pokročilých systémov 
udržateľného poľnohospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 186 – 189, 1129 a 1130

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 44 Článok 44
Reštrukturalizácia a konverzia 

vinohradov
Reštrukturalizácia a konverzia 
vinohradov

1. Cieľom opatrení týkajúcich sa 
reštrukturalizácie a konverzie vinohradov 
je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov
vína.

1. Cieľom opatrení týkajúcich sa 
reštrukturalizácie a konverzie vinohradov 
je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov 
vína.

2. Reštrukturalizácia a konverzia 
vinohradov sa podporuje, ak členské štáty 
predložia súpis svojho výrobného 
potenciálu v súlade s článkom 102 ods. 3.

2. Reštrukturalizácia a konverzia 
vinohradov sa podporuje, ak členské štáty 
predložia súpis svojho výrobného 
potenciálu v súlade s článkom 102 ods. 3.

3. Pomoc na reštrukturalizáciu a konverziu 
vinohradov sa môže vzťahovať len na 
jednu alebo viacero z týchto činností:

3. Pomoc na reštrukturalizáciu a konverziu 
vinohradov sa môže vzťahovať len na 
jednu alebo viacero z týchto činností:

a) prechod na iné odrody, a to aj pomocou 
preštepenia;

a) prechod na iné odrody, a to aj pomocou 
preštepenia;

b) premiestnenie vinohradov; b) premiestnenie vinohradov;
c) zlepšenie techník obhospodarovania 
vinohradov.

c) zlepšenie techník obhospodarovania 
vinohradov.

ca) obmedzenie používania pesticídov;
cb) opätovná výsadba z dôvodu 
ozdravenia, ak na záchranu miestnej 
produkcie nie je k dispozícii žiadne 
technické riešenie.

Nepodporuje sa bežná obnova vinohradov, 
ktorých prirodzená životnosť sa skončila.

Nepodporuje sa bežná obnova vinohradov, 
t. j. opätovná výsadba tej istej odrody 
viniča na tej istej parcele v rovnakom 
systéme pestovania v prípade viniča, 
ktorého prirodzená životnosť sa skončila.

Členské štáty môžu určiť ďalšie 
podmienky, najmä pokiaľ ide o vek 
nahrádzaných vinohradov.

4. Pomoc na reštrukturalizáciu a konverziu 4. Pomoc na zlepšenie systémov produkcie 
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vinohradov môže mať len tieto podoby: vína a na reštrukturalizáciu a konverziu 
vinohradov môže mať len tieto podoby:

a) náhrada výrobcom za straty na príjmoch, 
ku ktorým došlo v dôsledku vykonania 
opatrenia;

a) náhrada výrobcom za straty na príjmoch, 
ku ktorým došlo v dôsledku vykonania 
opatrenia;

b) príspevok na náklady spojené 
s reštrukturalizáciou a konverziou.

b) príspevok na náklady spojené 
s reštrukturalizáciou a konverziou.

5. Náhrada výrobcom za straty na príjmoch 
podľa odseku 4 písm. a) môže pokrývať až 
100 % príslušnej straty a môže mať jednu 
z týchto podôb:

5. Náhrada výrobcom za straty na príjmoch 
podľa odseku 4 písm. a) môže pokrývať až 
100 % príslušnej straty a môže mať jednu 
z týchto podôb:

a) povolenie súbežnej existencie starých 
a nových viničov do konca prechodného 
režimu počas maximálneho obdobia, ktoré 
neprekročí tri roky, bez ohľadu na časť II 
hlavu I kapitolu III oddiel V pododdiel II 
nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799], 
v ktorej sa ustanovuje prechodný režim
výsadbových práv;

a) povolenie súbežnej existencie starých 
a nových viničov do konca prechodného 
režimu počas maximálneho obdobia, ktoré 
neprekročí tri roky, bez ohľadu na časť II 
hlavu I kapitolu III oddiel V pododdiel II 
nariadenia (ES) č. 1234/2007, v ktorej sa 
ustanovuje prechodný režim výsadbových 
práv;

b) finančná náhrada. b) finančná náhrada.

6. Príspevok Únie na skutočné náklady na 
reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov 
nepresiahne 50 %. Príspevok Únie na 
náklady na reštrukturalizáciu a konverziu 
v menej rozvinutých regiónoch 
nepresiahne 75 %.

6. Príspevok Únie na skutočné náklady na 
reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov 
nepresiahne 50 %. Príspevok Únie na 
náklady na reštrukturalizáciu a konverziu 
v menej rozvinutých regiónoch 
nepresiahne 75 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 190 a 1135

Návrh nariadenia
Článok 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 45 Článok 45
Zelený zber Zelený zber

1. Na účely tohto článku zelený zber 
znamená úplné zničenie alebo odstránenie 

1. Na účely tohto článku zelený zber 
znamená úplné zničenie alebo odstránenie 
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ešte nedozretých strapcov hrozna, a tým 
zníženie výnosu príslušnej plochy na nulu.

ešte nedozretých strapcov hrozna, a tým 
zníženie výnosu príslušnej plochy na nulu.

Ponechanie hrozna určeného na 
komerčné účely na rastline viniča na 
konci riadneho výrobného cyklu 
(neuskutočnenie zberu) sa nepovažuje za 
zelený zber.

2. Podpora na zelený zber prispieva 
k obnoveniu rovnováhy medzi ponukou 
a dopytom na trhu Únie s vínom s cieľom 
zabrániť trhovým krízam.

2. Podpora na zelený zber prispieva 
k zlepšeniu kvality hrozna a k obnoveniu 
rovnováhy medzi ponukou a dopytom na 
trhu Únie s vínom s cieľom zabrániť 
trhovým krízam.

3. Podpora na zelený zber sa môže 
poskytnúť ako náhrada v podobe paušálnej 
platby na hektár, ktorej výšku určujú 
dotknuté členské štáty.

3. Podpora na zelený zber sa môže 
poskytnúť ako náhrada v podobe paušálnej 
platby na hektár, ktorej výšku určujú 
dotknuté členské štáty.

Výška platby nepresiahne 50 % priamych 
nákladov na zničenie alebo odstránenie 
strapcov hrozna a straty na príjmoch 
v súvislosti s takýmto zničením alebo 
odstránením.

Výška platby nepresiahne 50 % priamych 
nákladov na zničenie alebo odstránenie 
strapcov hrozna a straty na príjmoch 
v súvislosti s takýmto zničením alebo 
odstránením.

4. Príslušné členské štáty vytvoria systém 
založený na objektívnych kritériách 
s cieľom zaistiť, aby opatrenie zeleného 
zberu neviedlo k odškodneniu 
individuálnych výrobcov vína nad rámec 
stropu uvedeného v odseku 3 druhom 
pododseku.

4. Príslušné členské štáty vytvoria systém 
založený na objektívnych kritériách 
s cieľom zaistiť, aby opatrenie zeleného 
zberu neviedlo k odškodneniu 
individuálnych výrobcov vína nad rámec 
stropu uvedeného v odseku 3 druhom 
pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 192, 1146 a 1147

Návrh nariadenia
Článok 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 47 Článok 47
Poistenie úrody Poistenie úrody
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1. Pomoc na poistenie úrody prispieva 
k zaručeniu príjmov výrobcov, ak sú 
ohrozené prírodnými katastrofami, 
nepriaznivými poveternostnými 
udalosťami, chorobami alebo zamorením 
škodcami.

1. Pomoc na poistenie úrody prispieva 
k zaručeniu príjmov výrobcov a k pokrytiu 
trhových strát, ktoré vznikli organizáciám 
výrobcov a/alebo ich členom, ak sú 
ohrozené prírodnými katastrofami, 
nepriaznivými poveternostnými 
udalosťami, chorobami alebo zamorením 
škodcami.

Príjemcovia pomoci musia preukázať, že 
prijali potrebné opatrenia na 
predchádzanie rizikám.

2. Pomoc na poistenie úrody sa môže 
poskytovať vo forme finančného príspevku 
Únie, ktorý nepresiahne:

2. Pomoc na poistenie úrody sa môže 
poskytovať vo forme finančného príspevku 
Únie, ktorý nepresiahne:

a) 80 % nákladov na poistné, ktoré 
výrobcovia zaplatia za poistenie proti 
stratám zapríčineným nepriaznivými 
poveternostnými udalosťami, ktoré možno 
prirovnať k prírodným katastrofám;

a) 80 % nákladov na poistné, ktoré 
výrobcovia, organizácie výrobcov a/alebo 
družstvá zaplatia za poistenie proti stratám 
zapríčineným nepriaznivými 
poveternostnými udalosťami, ktoré možno 
prirovnať k prírodným katastrofám;

b) 50 % nákladov na poistné, ktoré 
výrobcovia zaplatia za poistenie proti:

b) 50 % nákladov na poistné, ktoré 
výrobcovia zaplatia za poistenie proti:

i) stratám uvedeným v písmene a) a proti 
ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými 
poveternostnými udalosťami;

i) stratám uvedeným v písmene a) a proti 
ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými 
poveternostnými udalosťami;

ii) stratám spôsobeným zvieratami, 
chorobami rastlín alebo zamorením 
škodcami.

ii) stratám spôsobeným zvieratami, 
chorobami rastlín alebo zamorením 
škodcami.

3. Pomoc na poistenie úrody sa môže 
poskytnúť, ak sa príslušnými poistnými 
platbami výrobcovia neodškodňujú vo 
výške viac ako 100 % vzniknutej straty 
príjmov, pričom sa zohľadnia všetky 
náhrady, ktoré výrobcovia mohli získať 
z iných podporných schém súvisiacich 
s poisteným rizikom.

3. Pomoc na poistenie úrody sa môže 
poskytnúť, ak sa príslušnými poistnými 
platbami výrobcovia neodškodňujú vo 
výške viac ako 100 % vzniknutej straty 
príjmov, pričom sa zohľadnia všetky 
náhrady, ktoré výrobcovia mohli získať 
z iných podporných programov súvisiacich 
s poisteným rizikom.

4. Pomoc na poistenie úrody nenaruší 
hospodársku súťaž na poistnom trhu.

4. Pomoc na poistenie úrody nenaruší 
hospodársku súťaž na poistnom trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 194, 1157, 1161, 1165 a 1171

Návrh nariadenia
Článok 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 48 Článok 48
Investície Investície

1. Pomoc sa môže poskytovať na hmotné 
alebo nehmotné investície do 
spracovateľských zariadení, infraštruktúry 
vinárskych závodov a uvádzania vína na 
trh, ktorými sa zlepšuje celková výkonnosť 
podniku a ktoré sa týkajú jednej alebo 
viacerých z týchto činností:

1. Pomoc sa môže poskytovať na hmotné 
alebo nehmotné investície do 
spracovateľských zariadení, infraštruktúry 
vinárskych závodov a liehovarov, ako aj 
do štruktúr a nástrojov na uvádzanie 
výrobkov na trh vrátane registrácie 
kolektívnych ochranných známok. Týmito 
investíciami sa má zlepšiť celková 
výkonnosť podniku a jeho prispôsobenie 
sa požiadavkám trhu, a tiež zvýšiť jeho 
konkurencieschopnosť na 
medzinárodnom trhu a na trhoch tretích 
krajín, a majú sa týkať jednej alebo 
viacerých z týchto činností:

a) výroba vinárskych výrobkov uvedených 
v prílohe VI časti II alebo ich uvádzanie na 
trh;

a) výroba vinárskych výrobkov uvedených 
v prílohe VI časti II alebo ich uvádzanie na 
trh;

b) vyvíjanie nových výrobkov, procesov 
a technológií týkajúcich sa výrobkov 
uvedených v prílohy VI časti II.

b) vyvíjanie nových výrobkov, procesov 
a technológií týkajúcich sa výrobkov 
uvedených v prílohy VI časti II.

ba) rozvoj opatrení v oblasti pokročilej 
poľnohospodárskej a udržateľnej výroby; 
bb) spracovanie vedľajších produktov 
liehovarov alebo investície, ktoré 
pomáhajú zlepšovať ich úsporu energie 
a ich celkovú energetickú účinnosť.

2. Maximálna miera pomoci podľa 
odseku 1 sa uplatňuje len na mikropodniky 
a malé a stredné podniky v zmysle 
odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 
6. mája 2003 o definícii mikro, malých 
a stredných podnikov. 

2. Maximálna miera pomoci podľa 
odseku 1 sa uplatňuje len na organizácie 
výrobcov a na mikropodniky a malé 
a stredné podniky v zmysle odporúčania 
Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 
o definícii mikropodnikov, malých 
a stredných podnikov.
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Odchylne od prvého pododseku sa 
maximálna miera môže uplatňovať na 
všetky podniky v prípade najvzdialenejších 
regiónov uvedených v článku 349 zmluvy 
a menších ostrovov v Egejskom mori 
vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1405/2006. Pri podnikoch, na ktoré 
sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 
prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES, 
a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov 
alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, 
sa maximálna intenzita pomoci znižuje na 
polovicu.

Odchylne od prvého pododseku sa 
maximálna miera môže uplatňovať na 
všetky podniky v prípade najvzdialenejších 
regiónov uvedených v článku 349 zmluvy 
a menších ostrovov v Egejskom mori 
vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1405/2006. Pri podnikoch, na ktoré 
sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 
prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES, 
a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov 
alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, 
sa maximálna intenzita pomoci znižuje na 
polovicu.

Pomoc sa neposkytuje podnikom 
v ťažkostiach v zmysle usmernení 
Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu 
a reštrukturalizáciu podnikov 
v ťažkostiach.

Pomoc sa neposkytuje podnikom 
v ťažkostiach v zmysle usmernení 
Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu 
a reštrukturalizáciu podnikov 
v ťažkostiach.

3. Z oprávnených výdavkov sa vylučujú 
neoprávnené náklady uvedené v článku 59 
ods. 3 nariadenia (EÚ) 
č. [KOM(2011)615].

3. Z oprávnených výdavkov sa vylučujú 
neoprávnené náklady uvedené v článku 59 
ods. 3 nariadenia (EÚ) 
č. [COM(2011)615].

4. Na príspevok Únie sa vzťahujú tieto 
maximálne miery pomoci týkajúce sa 
oprávnených nákladov na investície:

4. Na príspevok Únie sa vzťahujú tieto 
maximálne miery pomoci týkajúce sa 
oprávnených nákladov na investície:

a) 50 % v menej rozvinutých regiónoch; a) 50 % v menej rozvinutých regiónoch;

b) 40 % v iných ako menej rozvinutých 
regiónoch;

b) 40 % v iných ako menej rozvinutých 
regiónoch;

c) 75 % v najvzdialenejších regiónoch 
uvedených v článku 349 zmluvy;

c) 75 % v najvzdialenejších regiónoch 
uvedených v článku 349 zmluvy;

d) 65 % na menších ostrovoch v Egejskom 
mori vymedzených v článku 1 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1405/2006.

d) 65 % na menších ostrovoch v Egejskom 
mori vymedzených v článku 1 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1405/2006.

5. Na pomoc uvedenú v odseku 1 tohto 
článku sa článok 61 nariadenia (EÚ) 
č. [KOM(2011)615] uplatňuje mutatis 
mutandis.

5. Na pomoc uvedenú v odseku 1 tohto 
článku sa článok 61 nariadenia (EÚ) 
č. [COM(2011)615] uplatňuje mutatis 
mutandis.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Michel Dantin
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1191

Návrh nariadenia
Článok 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 49 Článok 49
Destilácia vedľajších produktov Destilácia vedľajších produktov

1. Pomoc sa môže poskytovať na 
dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu 
vedľajších produktov z výroby vína, ktorá 
sa uskutočnila v súlade s podmienkami 
ustanovenými v prílohe VII časti II 
oddiele D.

1. Pomoc sa môže poskytovať na 
dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu 
vedľajších produktov z výroby vína, ktorá 
sa uskutočnila v súlade s podmienkami 
ustanovenými v prílohe VII časti II 
oddiele D.

Výška pomoci sa stanovuje na % obj. a na 
hektoliter vyrobeného liehu. Žiadna pomoc 
sa nevypláca na objem liehu vo vedľajších 
produktoch určených na destiláciu, ktorý 
prevyšuje 10 % objemu liehu vo 
vyrobenom víne.

Výška pomoci sa stanovuje na % obj. a na 
hektoliter vyrobeného liehu. Žiadna pomoc 
sa nevypláca na objem liehu vo vedľajších 
produktoch určených na destiláciu, ktorý 
prevyšuje 10 % objemu liehu vo 
vyrobenom víne.

2. Maximálne uplatniteľné miery pomoci 
sú založené na nákladoch na zber 
a spracovanie a Komisia ich stanovuje 
prostredníctvom vykonávacích aktov podľa 
článku 51.

2. Maximálne uplatniteľné miery pomoci 
sú založené na nákladoch na zber 
a spracovanie a Komisia ich stanovuje 
prostredníctvom vykonávacích aktov podľa 
článku 51.

3. Lieh získaný pri podporovanej destilácii 
uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na 
priemyselné alebo energetické účely, aby 
sa zabránilo narušeniu hospodárskej 
súťaže.

3. Lieh získaný pri podporovanej destilácii 
uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na 
priemyselné alebo energetické účely, aby 
sa zabránilo narušeniu hospodárskej 
súťaže.

3a. S cieľom zabrániť poskytovaniu 
dvojitej pomoci na destiláciu nie je 
alkohol uvedený v odseku 3 predmetom 
preferencie uvedenej v článku 21 ods. 2 
smernice 2009/28/ES o biopalivách 
vyprodukovaných z odpadu, ktorých 
prínos k dosahovaniu celkovej miery 
spotreby energie z obnoviteľných zdrojov 
v doprave sa považuje za dvojnásobok 
prínosu ostatných biopalív.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 199

Návrh nariadenia
Článok 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 50 Článok 50

Delegované právomoci Delegované právomoci
Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa splnili 
ciele podporných programov a aby sa 
európske fondy využívali cielene, je 
Komisia oprávnená prijímať v súlade 
s článkom 160 delegované akty 
stanovujúce pravidlá:

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa splnili 
ciele podporných programov a aby sa 
európske fondy využívali cielene, je 
Komisia oprávnená prijímať v súlade 
s článkom 160 delegované akty 
stanovujúce pravidlá:

a) týkajúce sa zodpovednosti za výdavky 
medzi dátumom prijatia podporných 
programov a zmien podporných programov 
a dátumom ich uplatniteľnosti;

a) týkajúce sa zodpovednosti za výdavky 
medzi dátumom prijatia podporných 
programov a zmien podporných programov 
a dátumom ich uplatniteľnosti;

b) týkajúce sa kritérií oprávnenosti na 
podporné opatrenia, typu výdavkov 
a činností oprávnených na podporu, 
opatrení, ktoré nie sú oprávnené na 
podporu, a maximálnej miery podpory na 
opatrenie;

b) týkajúce sa kritérií oprávnenosti na 
podporné opatrenia, typu výdavkov 
a činností oprávnených na podporu, 
opatrení, ktoré nie sú oprávnené na 
podporu, a maximálnej miery podpory na 
opatrenie;

c) týkajúce sa zmien v podporných 
programoch potom, ako sa začali 
uplatňovať;

c) týkajúce sa zmien v podporných 
programoch potom, ako sa začali 
uplatňovať;

d) týkajúce sa požiadaviek a prahov 
v prípade preddavkov vrátane požiadaviek 
na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok;

d) týkajúce sa požiadaviek a prahov 
v prípade preddavkov vrátane požiadaviek 
na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok;

e) obsahujúce všeobecné ustanovenia 
a vymedzenia na účely tohto oddielu;
f) na účel predchádzania zneužívaniu 
podporných opatrení a dvojitého 
financovania projektov;

f) na účel predchádzania zneužívaniu 
podporných opatrení a dvojitého 
financovania projektov;

g) podľa ktorých výrobcovia stiahnu 
vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky 
z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu 

g) podľa ktorých výrobcovia stiahnu 
vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky 
z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu 
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administratívnemu zaťaženiu, ako aj 
pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej 
certifikácie destilačných podnikov;

administratívnemu zaťaženiu, ako aj 
pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej 
certifikácie destilačných podnikov;

h) ustanovujúce požiadavky na členské 
štáty, pokiaľ ide o vykonávanie 
podporných opatrení, ako aj obmedzenia 
na zabezpečenie súladu s rozsahom 
pôsobnosti podporných opatrení;

h) ustanovujúce požiadavky na členské 
štáty, pokiaľ ide o vykonávanie 
podporných opatrení, ako aj obmedzenia 
na zabezpečenie súladu s rozsahom 
pôsobnosti podporných opatrení;

i) týkajúce sa platieb príjemcom a platieb 
prostredníctvom sprostredkovateľov 
poistenia v prípade podpory na poistenie 
úrody ustanovenej v článku 47.

i) týkajúce sa platieb príjemcom a platieb 
prostredníctvom sprostredkovateľov 
poistenia v prípade podpory na poistenie 
úrody ustanovenej v článku 47.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 200, 202, 1199, 1212 a 1216

Návrh nariadenia
Článok 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 52 Článok 52
Vnútroštátne programy a financovanie Vnútroštátne programy a financovanie
1. Členské štáty môžu vypracovať 
vnútroštátne programy pre sektor 
včelárstva, ktoré budú pokrývať obdobie 
troch rokov.

1. Členské štáty môžu vypracovať 
vnútroštátne programy pre sektor 
včelárstva, ktoré budú pokrývať obdobie 
troch rokov. Tieto programy sa vypracujú 
v spolupráci s príslušnými organizáciami 
a družstvami v oblasti včelárstva.

2. Príspevok Únie na včelárske programy 
neprekročí 50 % výdavkov, ktoré členské 
štáty znášajú.

2. Príspevok Únie na včelárske programy 
neprekročí 60 % výdavkov, ktoré znášajú 
členské štáty.

3. Aby boli členské štáty oprávnené na 
príspevok Únie ustanovený v odseku 2, 
vypracujú štúdiu o výrobnej a obchodnej 
štruktúre v sektore včelárstva na svojom 
území.

3. Aby boli členské štáty oprávnené na 
príspevok Únie ustanovený v odseku 2, 
zavedú spoľahlivý systém identifikácie 
včelstiev, ktorý umožní vykonávať 
pravidelné sčítanie včelstiev, a vypracujú 
štúdiu o výrobnej a obchodnej štruktúre 
v sektore včelárstva na svojom území. 
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3a. Do včelárskych programov sa môžu 
zahrnúť tieto opatrenia: 
a) technická pomoc pre včelárov 
a organizácie včelárov;
b) boj proti škodcom a chorobám 
včelstiev, najmä varoáze;
c) racionalizácia a sezónny presun;
d) opatrenia na podporu laboratórií na 
analýzu včelárskych produktov s cieľom 
pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh 
a zvyšovať ich hodnotu;
e) monitorovanie počtu včelstiev v Únii 
a podpora ich obnovy;
f) spolupráca so špecializovanými 
orgánmi pri vykonávaní programov 
aplikovaného výskumu v oblasti 
včelárskych produktov; 
g) monitorovanie trhu;
h) zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom 
využiť potenciál výrobkov na trhu; 
i) povinné označovanie krajiny pôvodu 
včelárskych výrobkov dovezených do Únie 
alebo vyrobených v Únii a v prípade zmesí 
alebo výrobkov s rôznym pôvodom 
povinné označovanie s uvedením podielu 
každej krajiny pôvodu.
3b. V prípade poľnohospodárov, ktorí sú 
zároveň včelármi, sa do včelárskych 
programov môžu zahrnúť aj tieto 
opatrenia:
a) preventívne opatrenia vrátane opatrení 
na zlepšenie zdravia včiel a zníženie 
negatívneho vplyvu na včely 
prostredníctvom využívania alternatív voči 
pesticídom, metód biologickej regulácie 
škodcov a integrovanej ochrany proti 
škodcom; 
b) osobitné opatrenia na zvýšenie 
rozmanitosti rastlín na 
poľnohospodárskej pôde, najmä 
medonosných druhov pre včelárstvo.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1219

Návrh nariadenia
Článok 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 53 Článok 53
Delegované právomoci Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť cielené 
využívanie finančných prostriedkov Únie 
na včelárstvo je Komisia oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 160, pokiaľ ide o:

Vzhľadom na potrebu zaistiť cielené 
využívanie finančných prostriedkov Únie 
na včelárstvo je Komisia oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 160, pokiaľ ide o:

a) opatrenia, ktoré možno zahrnúť do 
včelárskych programov,

a) ďalšie požiadavky na opatrenia, ktoré 
možno zahrnúť do včelárskych programov,

b) pravidlá týkajúce sa vypracovania 
a obsahu vnútroštátnych programov 
a štúdií uvedených v článku 52 ods. 3 a

b) pravidlá týkajúce sa vypracovania 
a obsahu vnútroštátnych programov 
a štúdií uvedených v článku 52 ods. 3 a

c) podmienky pridelenia finančného 
príspevku Únie každému zúčastnenému 
členskému štátu okrem iného na základe 
celkového počtu včelstiev v Únii.

c) podmienky pridelenia finančného 
príspevku Únie každému zúčastnenému 
členskému štátu okrem iného na základe 
celkového počtu včelstiev v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 992

Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola II – oddiel 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiel 5a
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Pomoc v sektore chmeľu
Článok 54a

Pomoc organizáciám výrobcov
1. Únia poskytne organizáciám výrobcov 
v sektore chmeľu uznaným podľa 
článku 106 platbu na financovanie cieľov 
uvedených v článku 106 písm. c), bod i), 
ii) alebo iii).
2. Výška finančného príspevku Únie na 
platby organizáciám výrobcov podľa 
odseku 1 predstavuje pre Nemecko 
2 277 000 EUR ročne.

Článok 54b
Delegované právomoci

S cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc 
použila na financovanie cieľov uvedených 
v článku 106, je Komisia oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 160, pokiaľ ide o:
a) žiadosti o pomoc vrátane pravidiel 
týkajúcich sa termínov a sprievodných 
dokumentov;
b) nárok na pomoc vrátane pravidiel 
týkajúcich sa oprávnených plôch na 
pestovanie chmeľu a výpočtu výšky 
pomoci, ktorá sa má vyplatiť jednotlivým 
organizáciám výrobcov;
c) sankcie, ktoré sa majú uplatniť 
v prípade neoprávnenej platby.

Článok 54c
Vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia týkajúce sa tohto oddielu, 
pokiaľ ide o:
a) vyplácanie pomoci;
b) kontroly a inšpekcie.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1226

Návrh nariadenia
Článok 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 55 Článok 55
Rozsah pôsobnosti Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné 
ustanovenia uplatniteľné na 
poľnohospodárske výrobky, ako aj 
ustanovenia prijaté vo veterinárnom, 
fytosanitárnom a potravinárskom sektore, 
s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali 
hygienické a zdravotné normy a chrániť 
zdravie zvierat, rastlín a ľudí, sa v tomto 
oddiele ustanovujú pravidlá pre 
poľnohospodárske výrobky týkajúce sa 
všeobecnej obchodnej normy 
a obchodných noriem podľa jednotlivých 
sektorov a/alebo výrobkov.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné 
ustanovenia uplatniteľné na 
poľnohospodárske výrobky, ako aj 
ustanovenia prijaté vo veterinárnom, 
fytosanitárnom a potravinárskom sektore, 
s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali 
hygienické a zdravotné normy, a chrániť 
zdravie zvierat, rastlín a ľudí, sa v tomto 
oddiele ustanovujú pravidlá pre 
poľnohospodárske výrobky týkajúce sa 
všeobecnej obchodnej normy 
a obchodných noriem podľa jednotlivých 
sektorov a/alebo výrobkov. Tieto pravidlá 
sú rozdelené na záväzné pravidlá 
a nepovinné vyhradené výrazy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 204 a 205

Návrh nariadenia
Článok 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 56 Článok 56
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Súlad so všeobecnou obchodnou normou Súlad so všeobecnou obchodnou normou
1. Na účely tohto nariadenia výrobok spĺňa 
„všeobecnú obchodnú normu“, ak je 
zdravý a má vyhovujúcu predajnú kvalitu.

1. Na účely tohto nariadenia výrobok spĺňa 
„všeobecnú obchodnú normu“, ak je 
zdravý a má vyhovujúcu predajnú kvalitu.

2. Ak neboli stanovené žiadne obchodné 
normy podľa pododdielu 3 a smerníc Rady 
2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 
2001/114/ES, 2001/110/ES, 2001/111/ES, 
poľnohospodárske výrobky, ktoré sú 
pripravené na predaj alebo dodávku 
konečnému spotrebiteľovi v rámci 
maloobchodu podľa článku 3 ods. 7 
nariadenia (ES) č. 178/2002, sa môžu 
uvádzať na trh, len ak spĺňajú všeobecnú 
obchodnú normu.

2. Ak neboli stanovené žiadne obchodné 
normy podľa pododdielu 3 a smerníc Rady 
2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 
2001/114/ES, 2001/110/ES, 2001/111/ES, 
poľnohospodárske výrobky, ktoré sú 
pripravené na predaj alebo dodávku 
konečnému spotrebiteľovi v rámci 
maloobchodu podľa článku 3 ods. 7 
nariadenia (ES) č. 178/2002, sa môžu 
uvádzať na trh, len ak spĺňajú všeobecnú 
obchodnú normu.

3. Výrobok sa považuje za spĺňajúci 
všeobecnú obchodnú normu, ak je výrobok 
určený na predaj v súlade s uplatniteľnou 
normou, ktorú prijala niektorá 
z medzinárodných organizácií uvedených 
v prílohe V.

3. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek
dodatočné požiadavky Únie v sanitárnej, 
obchodnej, etickej alebo akejkoľvek inej 
oblasti, sa výrobok považuje za spĺňajúci 
všeobecnú obchodnú normu, ak je výrobok 
určený na predaj v súlade s uplatniteľnou 
normou, ktorú prijala niektorá 
z medzinárodných organizácií uvedených 
v prílohe V.

3a. Toto nariadenie nebráni členským 
štátom prijímať alebo zachovávať 
vnútroštátne predpisy týkajúce sa 
obchodných aspektov, ktoré sa týmto 
nariadením priamo neharmonizujú. 
Členské štáty môžu okrem toho prijímať 
alebo zachovávať vnútroštátne predpisy 
týkajúce sa obchodných noriem pre 
odvetvia alebo výrobky, na ktoré sa 
vzťahuje všeobecná obchodná norma, ak 
sú tieto predpisy v súlade s právnymi 
predpismi Únie a s pravidlami fungovania 
vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 206 a 207
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Návrh nariadenia
Článok 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 57 Článok 57
Delegované právomoci Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu reagovať na zmeny 
situácie na trhu a na osobitosti každého 
sektora je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
s cieľom prijímať, meniť a dopĺňať 
požiadavky alebo sa odchyľovať od 
požiadaviek, ktoré sa týkajú všeobecnej 
obchodnej normy uvedenej v článku 56 
ods. 1 a pravidiel týkajúcich sa súladu 
podľa článku 56 ods. 3.

1. Vzhľadom na potrebu reagovať na 
zmeny situácie na trhu a na osobitosti 
každého sektora je Komisia oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 160 s cieľom prijímať podrobné 
predpisy týkajúce sa všeobecnej 
obchodnej normy a meniť a dopĺňať 
požiadavky alebo sa odchyľovať od 
požiadaviek, ktoré sa týkajú všeobecnej 
obchodnej normy uvedenej v článku 56 
ods. 1.

2. Komisia prijíma delegované akty 
v súlade s článkom 160, ktorými sa 
ustanovujú podmienky vykonávania 
a kontroly súladu podľa článku 56 ods. 3, 
s cieľom zabrániť znižovaniu všeobecnej 
obchodnej normy až na úroveň, keď 
začne klesať kvalita európskych výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 208 – 216, 1244, 1245, 1248, 1255 a 1279

Návrh nariadenia
Článok 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 59 Článok 59
Stanovenie a obsah Stanovenie a obsah

1. Vzhľadom na očakávania spotrebiteľov 
a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky 
výroby a predaja poľnohospodárskych 
výrobkov ako aj ich kvalitu je Komisia 

1. Vzhľadom na očakávania spotrebiteľov 
a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky 
výroby a predaja poľnohospodárskych 
výrobkov ako aj ich kvalitu je Komisia 



PE497.939v01-00 68/132 AM\915996SK.doc

SK

oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 161, ktoré sa týkajú 
obchodných noriem podľa článku 55 vo 
všetkých fázach predaja, ako aj odchýlok 
a výnimiek z takýchto noriem s cieľom 
prispôsobiť sa stále sa meniacim trhovým 
podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám 
spotrebiteľov, vývoju príslušných 
medzinárodných noriem a zabrániť 
vytváraniu prekážok inovácie výrobkov.

oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160, ktoré sa týkajú 
obchodných noriem podľa článku 55 vo 
všetkých fázach predaja, ako aj odchýlok 
a výnimiek z takýchto noriem, a to iba 
s obmedzeným trvaním a vo výnimočných 
prípadoch, s cieľom prispôsobiť sa stále sa 
meniacim trhovým podmienkam, 
vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, 
vývoju príslušných medzinárodných 
noriem a zabrániť vytváraniu prekážok 
inovácie výrobkov.

Žiadne odchýlky ani výnimky prijaté 
týmto spôsobom nesmú viesť k vzniku 
dodatočných nákladov, ktoré by znášali 
výhradne poľnohospodári.
1a. Právomoc Komisie meniť a dopĺňať 
odchýlky a výnimky z existujúcich 
obchodných noriem sa však nevzťahuje 
na prílohu VII.

2. Obchodné normy uvedené v odseku 1 sa
môžu vzťahovať na:

2. Obchodné normy uvedené v odseku 1 
môžu zahŕňať jeden alebo viacero týchto 
prvkov:

a) vymedzenie pojmov, označenie a/alebo 
obchodné názvy iné ako vymedzenie 
pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy 
uvedené v tomto nariadení a na zoznamy 
jatočných tiel a ich častí, na ktoré sa 
uplatňuje príloha VI;

a) vymedzenie pojmov, označenie a/alebo 
obchodné názvy iné ako vymedzenie 
pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy 
uvedené v tomto nariadení a zoznamy 
jatočných tiel a ich častí, na ktoré sa 
uplatňuje príloha VI, okrem výrobkov 
sektora vína;

b) klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do 
tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;

b) klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do 
tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;

c) odrodu rastliny alebo plemeno zvieraťa 
alebo obchodný druh;

c) druhy, odrodu rastliny alebo plemeno 
zvieraťa alebo obchodný druh;

d) obchodnú úpravu, obchodné názvy, 
označovanie spojené s povinnými 
obchodnými normami, balenie, pravidlá, 
ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu 
k baliacim strediskám, označovanie 
značkami, obal, rok zberu a používanie 
osobitných pojmov;

d) obchodnú úpravu, obchodné názvy, 
označovanie spojené s povinnými 
obchodnými normami, balenie, pravidlá, 
ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu 
k baliacim strediskám, označovanie 
značkami, obal, rok zberu a používanie 
osobitných pojmov, okrem výrobkov 
sektora vína;

e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, 
mäsitosť, charakteristické vlastnosti 

e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, 
mäsitosť, charakteristické vlastnosti 
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výrobku; výrobku;
f) osobitné látky používané pri výrobe 
alebo zložky alebo súčasti vrátane ich 
kvantitatívneho obsahu, čistoty 
a identifikácie;

f) osobitné látky používané pri výrobe 
alebo zložky alebo súčasti vrátane ich 
kvantitatívneho obsahu, čistoty 
a identifikácie;

g) typ poľnohospodárskej výroby a metódu 
výroby vrátane enologických postupov
a súvisiacich administratívnych predpisov, 
a na prevádzkový cyklus; 

g) typ poľnohospodárskej výroby a metódu 
výroby vrátane poľnohospodárskych 
a pokročilých systémov udržateľnej 
výroby a súvisiacich administratívnych 
predpisov, a prevádzkový cyklus;

h) kupáž muštov a vín vrátane vymedzenia 
týchto pojmov, sceľovanie a jeho 
obmedzenia;
i) metódu a teplotu uchovávania; i) metódu a teplotu uchovávania;

j) miesto poľnohospodárskej výroby 
a/alebo pôvodu;

j) miesto poľnohospodárskej výroby 
a/alebo pôvodu;

k) frekvenciu zberu, dodávanie, 
konzervovanie a spôsob zaobchádzania;

k) frekvenciu zberu, dodávanie, 
konzervovanie a spôsob zaobchádzania;

l) identifikáciu alebo registráciu výrobcu 
a/alebo priemyselných zariadení, v ktorých 
bol výrobok pripravený alebo spracovaný;

l) identifikáciu alebo registráciu výrobcu 
a/alebo priemyselných zariadení, v ktorých 
bol výrobok pripravený alebo spracovaný;

m) percento obsahu vody; m) percento obsahu vody;

n) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie 
určitých látok a/alebo postupov;

n) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie 
určitých látok a/alebo postupov;

o) osobitné použitie; o) osobitné použitie;
p) obchodné doklady, sprievodné doklady 
a registre, ktoré treba viesť;

p) obchodné doklady, sprievodné doklady 
a registre, ktoré treba viesť;

q) skladovanie, dopravu; q) skladovanie, dopravu;

r) postup certifikácie; r) postup certifikácie;
s) podmienky, ktorými sa riadi predaj, 
držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré 
nie sú v súlade s obchodnými normami 
prijatými podľa podľa odseku 1 a/alebo 
s vymedzeniami pojmov, označeniami 
a obchodnými názvami uvedenými 
v článku 60, ako aj likvidácia vedľajších 
produktov;

s) podmienky, ktorými sa riadi predaj, 
držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré 
nie sú v súlade s obchodnými normami 
prijatými podľa odseku 1 a/alebo 
s vymedzeniami pojmov, označeniami 
a obchodnými názvami uvedenými 
v článku 60, ako aj likvidácia vedľajších 
produktov;

t) lehoty. t) lehoty.

3. Obchodné normy podľa jednotlivých 
sektorov alebo výrobkov prijaté podľa 
odseku 1 sa ustanovujú bez toho, aby bola 

3. Obchodné normy podľa jednotlivých 
sektorov alebo výrobkov prijaté podľa 
odseku 1 sa ustanovujú bez toho, aby boli 
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dotknutá hlava IV nariadenia (EÚ) 
č. [KOM(2010)733] o systémoch kvality 
poľnohospodárskych výrobkov, pričom sa 
berie ohľad na:

dotknuté ustanovenia o nepovinných 
vyhradených výrazoch podľa článku 65a 
a prílohy VIIa, pričom sa berie ohľad na:

a) špecifiká dotknutého výrobku; a) špecifiká dotknutého výrobku;
b) potrebu zabezpečiť podmienky na 
bezproblémové uvádzanie výrobkov na trh;

b) potrebu zabezpečiť podmienky na 
bezproblémové uvádzanie výrobkov na trh;

c) záujem spotrebiteľov získať primerané 
a transparentné informácie o výrobku 
vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, 
ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od 
prípadu na primeranej zemepisnej úrovni;

c) záujem výrobcov informovať 
o vlastnostiach svojich výrobkov a záujem 
spotrebiteľov získať primerané 
a transparentné informácie o výrobku 
vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, 
ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od 
prípadu na primeranej zemepisnej úrovni, 
po uskutočnení posúdenia vplyvu, v rámci 
ktorého sa vyhodnotia najmä náklady 
a administratívna záťaž hospodárskych 
subjektov, ako aj výhody z hľadiska 
výrobcov a konečného spotrebiteľa;

d) metódy použité na určenie fyzických, 
chemických a organoleptických vlastností 
výrobkov;

d) metódy použité na určenie fyzických, 
chemických a organoleptických vlastností 
výrobkov;

e) štandardné odporúčania, ktoré prijali 
medzinárodné organizácie.

e) štandardné odporúčania, ktoré prijali 
medzinárodné organizácie.

ea) potrebu zachovať prirodzené 
a základné vlastnosti výrobkov a zabrániť 
podstatnej zmene v zložení príslušného 
výrobku;
eb) možné riziká zavádzania spotrebiteľov 
vzhľadom na ich obvyklé vnímanie 
výrobku a zodpovedajúce očakávania, 
pričom sa prihliada na dostupnosť 
a použiteľnosť informačných 
prostriedkov na vylúčenie takýchto rizík.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1289
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Návrh nariadenia
Článok 59a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 59a
Ďalšie požiadavky na uvádzanie výrobkov 

sektora ovocia a zeleniny na trh
1. Výrobky sektora ovocia a zeleniny, 
ktoré sa majú spotrebiteľom predávať 
čerstvé, sa môžu uviesť na trh len 
s označením krajiny pôvodu.
2. Obchodné normy uvedené v článku 59 
ods. 1, ako aj všetky ďalšie obchodné 
normy, ktoré sa týkajú sektora ovocia 
a zeleniny a sektora spracovaného ovocia 
a zeleniny, sa uplatňujú vo všetkých 
štádiách uvádzania na trh vrátane dovozu 
a vývozu, pokiaľ Komisia neustanoví 
inak, a vzťahujú sa na kvalitu, 
kategorizáciu, hmotnosť, veľkosť, 
balenie, obaly, skladovanie, prepravu, 
obchodnú úpravu a uvádzanie na trh.
3. Vlastník výrobkov sektora ovocia 
a zeleniny a spracovaného ovocia 
a zeleniny, ktoré patria do pôsobnosti 
obchodných noriem, nesmie tieto výrobky 
vystavovať, ponúkať na predaj ani 
dodávať či uvádzať na trh Únie inak, ako 
v súlade s týmito normami, pričom 
zodpovedá za zabezpečenie takéhoto 
súladu.
4. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
ustanovenia, ktoré môže Komisia prijať 
v súlade s článkom 160, najmä pokiaľ ide 
o dôsledné uplatňovanie kontroly súladu 
v členských štátoch, členské štáty 
v sektore ovocia a zeleniny a v sektore 
spracovaného ovocia a zeleniny na 
základe analýzy rizika selektívne 
kontrolujú, či dané výrobky spĺňajú 
príslušné obchodné normy. Tieto kontroly 
sa sústredia na štádium pred odoslaním 
výrobkov z výrobných oblastí, keď sa 
výrobky balia alebo nakladajú. V prípade 
výrobkov z tretích krajín sa kontroly 
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uskutočnia pred uvedením výrobkov do 
voľného obehu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1290

Návrh nariadenia
Článok 59b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 59b
Certifikácia chmeľu

1. Výrobky sektora chmeľu zbierané alebo 
pripravené v rámci Únie podliehajú 
postupu osvedčovania.
2. Osvedčenia sa môžu vydať iba 
výrobkom s minimálnymi znakmi kvality 
primeranými pre dané štádium uvádzania 
na trh. V prípade chmeľového prášku, 
chmeľového prášku so zvýšeným 
obsahom lupulínu, výťažkov z chmeľu 
alebo zmiešaných chmeľových výrobkov 
sa osvedčenie môže vydať len vtedy, keď 
obsah alfa kyselín v týchto výrobkoch nie 
je nižší ako v chmeli, z ktorého boli 
pripravené.
3. V osvedčeniach sa uvedú aspoň tieto 
údaje:
a) miesto (miesta) produkcie chmeľu;
b) rok (roky) zberu; a
c) odroda alebo odrody.
4. Výrobky sektora chmeľu sa môžu 
uvádzať na trh alebo vyvážať, len ak bolo 
vydané osvedčenie podľa odsekov 1, 2 a 3.
V prípade dovážaných výrobkov sektora 
chmeľu sa za ekvivalent osvedčenia 
považuje potvrdenie podľa článku 129a.
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5. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
na prijatie opatrení odchylných od 
odseku 4:
a) s cieľom splniť obchodné požiadavky 
určitých tretích krajín; alebo
b) v prípade výrobkov určených na 
osobitné použitie.
Opatrenia uvedené v prvom pododseku:
a) sa nedotýkajú riadneho uvádzanie 
výrobkov, pre ktoré bolo vydané 
osvedčenie, na trh;
b) sú doplnené zárukami, ktoré majú 
zabrániť zámene s týmito výrobkami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 218

Návrh nariadenia
Článok 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 60 Článok 60
Vymedzenie pojmov, označenia 

a obchodné názvy v prípade určitých 
sektorov a výrobkov

Vymedzenie pojmov, označenia 
a obchodné názvy v prípade určitých 

sektorov a výrobkov
1. Vymedzenie pojmov, označenia 
a obchodné názvy ustanovené v prílohe VI 
sa uplatňujú na tieto sektory alebo 
výrobky:

1. Vymedzenie pojmov, označenia 
a obchodné názvy ustanovené v prílohe VI 
sa uplatňujú na tieto sektory alebo 
výrobky:

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

c) hovädzie a teľacie mäso; c) hovädzie a teľacie mäso;
d) mlieko a mliečne výrobky určené na 
ľudskú spotrebu;

d) mlieko a mliečne výrobky určené na 
ľudskú spotrebu;
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e) hydinové mäso; e) hydinové mäso a vajcia;
f) roztierateľné tuky určené na ľudskú 
spotrebu.

f) roztierateľné tuky určené na ľudskú 
spotrebu.

2. Vymedzenie pojmov, označenia alebo 
obchodné názvy ustanovené v prílohe VI 
sa v Únii môžu používať len pri predaji 
toho výrobku, ktorý spĺňa zodpovedajúce 
požiadavky ustanovené v uvedenej prílohe.

2. Vymedzenie pojmov, označenia alebo 
obchodné názvy ustanovené v prílohe VI 
sa v Únii môžu používať len pri predaji 
toho výrobku, ktorý spĺňa zodpovedajúce 
požiadavky ustanovené v uvedenej prílohe.

3. Vzhľadom na potrebu prispôsobiť sa 
vyvíjajúcim požiadavkám spotrebiteľov 
a technickému pokroku a zabrániť vzniku 
prekážok v inovácii výrobkov je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160, pokiaľ ide 
o úpravu, odchýlky alebo výnimky 
týkajúce sa vymedzenia pojmov 
a obchodných názvov ustanovených 
v prílohe VI.

3. Vzhľadom na potrebu prispôsobiť sa 
vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov 
a technickému pokroku a zabrániť vzniku 
prekážok v inovácii výrobkov je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160, pokiaľ ide 
o úpravu, odchýlky alebo výnimky 
týkajúce sa vymedzenia pojmov 
a obchodných názvov ustanovených 
v prílohe VI.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 219 a 220

Návrh nariadenia
Článok 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 61 Článok 61
Tolerancia Tolerancia

Vzhľadom na osobitosť každého sektora je 
Komisia oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide 
o toleranciu pre každú normu, nad rámec 
ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za 
nespĺňajúcu uvedenú normu.

1. Vzhľadom na osobitosť každého sektora 
je Komisia oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide 
o toleranciu pre každú konkrétnu normu, 
nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov 
považuje za nespĺňajúcu konkrétnu normu.

Táto tolerancia vymedzená na základe 
hraničných hodnôt nemení základné 
vlastnosti výrobku a uplatňuje sa iba 
v súvislosti s hmotnosťou, veľkosťou 
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a inými menej dôležitými kritériami.
2. Členské štáty môžu prijímať alebo 
zachovávať doplňujúce vnútroštátne 
právne predpisy týkajúce sa výrobkov, na 
ktoré sa vzťahuje obchodná norma Únie, 
ak sú tieto ustanovenia v súlade 
s právnymi predpismi Únie, najmä pokiaľ 
ide o zásadu voľného pohybu tovaru.

Or. en

(The first paragraph of the com document is renumbered in the amendment)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 221 – 225, 1303 a 1306

Návrh nariadenia
Článok 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 62 Článok 62

Enologické postupy a metódy analýzy Enologické postupy a metódy analýzy
1. Pri výrobe a uchovávaní výrobkov 
uvedených v prílohe VI časti II v Únii sa 
používajú len enologické postupy povolené 
v súlade s prílohou VII a ustanovené 
v článku 59 ods. 2 písm. g) a článku 65 
ods. 2 a ods. 3.

1. Pri výrobe a uchovávaní výrobkov 
uvedených v prílohe VI časti II v Únii sa 
používajú len enologické postupy povolené 
v súlade s prílohou VII a ustanovené 
v článku 65 ods. 2 a ods. 3.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na: Prvý pododsek sa neuplatňuje na: 

a) hroznovú šťavu a zahustenú hroznovú 
šťavu; 

a) hroznovú šťavu a zahustenú hroznovú 
šťavu; 

b) hroznový mušt a zahustený hroznový 
mušt určený na výrobu hroznovej šťavy. 

b) hroznový mušt a zahustený hroznový 
mušt určený na výrobu hroznovej šťavy. 

Na účely zaistenia riadnej vinifikácie, 
riadneho uchovávania alebo riadneho 
zrenia výrobku sa používajú len povolené 
enologické postupy.

Na účely zaistenia riadnej vinifikácie, 
riadneho uchovávania alebo riadneho 
zrenia výrobku sa používajú len povolené 
enologické postupy.

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa 
v Únii vyrábajú v súlade s pravidlami 
ustanovenými v prílohe VII.

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa 
v Únii vyrábajú v súlade s pravidlami 
ustanovenými v prílohe VII.
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Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa 
v Únii neuvádzajú na trh, ak:

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa 
v Únii neuvádzajú na trh, ak:

a) prešli enologickými postupmi, ktoré 
v Únii nie sú povolené, alebo

a) prešli enologickými postupmi, ktoré 
v Únii nie sú povolené, alebo

b) prešli enologickými postupmi, ktoré nie 
sú povolené na vnútroštátnej úrovni, alebo

b) prešli enologickými postupmi, ktoré nie 
sú povolené na vnútroštátnej úrovni, alebo

c) nespĺňajú pravidlá ustanovené 
v prílohe VII.

c) nespĺňajú pravidlá ustanovené 
v prílohe VII.

Tieto nepredajné výrobky sa zničia. 
Odchylne od tohto pravidla môžu členské 
štáty povoliť využitie niektorých výrobkov, 
ktorých vlastnosti určia, v liehovaroch 
alebo octárňach, alebo na priemyselné 
účely, pokiaľ sa toto povolenie nestane 
podnetom na výrobu prostredníctvom 
nepovolených enologických postupov.

2. Komisia pri povoľovaní enologických 
postupov pre víno podľa článku 59 ods. 2 
písm. g):

2. Komisia pri predkladaní návrhov 
týkajúcich sa enologických postupov pre 
víno podľa odseku 1:

a) vychádza z enologických postupov 
a metód analýzy, ktoré odporučila 
a uverejnila OIV, ako aj z výsledkov
pokusného využívania zatiaľ nepovolených 
enologických postupov;

a) prihliada na enologické postupy 
a metódy analýzy, ktoré odporučila 
a uverejnila OIV, ako aj na výsledky
pokusného využívania zatiaľ nepovolených 
enologických postupov;

b) zohľadňuje ochranu ľudského zdravia; b) zohľadňuje ochranu ľudského zdravia;
c) zohľadňuje možné riziká zavádzania 
spotrebiteľov vzhľadom na ich očakávanie 
a vnímanie, pričom prihliada na 
dostupnosť a použiteľnosť informačných 
prostriedkov na vylúčenie takých rizík;

c) zohľadňuje možné riziká zavádzania 
spotrebiteľov vzhľadom na ich obvyklé 
vnímanie výrobku a zodpovedajúce 
očakávania, pričom prihliada na 
dostupnosť a použiteľnosť informačných 
prostriedkov na vylúčenie takých rizík;

d) uprednostní postup, ktorým sa 
umožňuje, aby si víno zachovalo svoje 
prirodzené a základné vlastnosti, a ktorý 
nespôsobuje zásadné zmeny v zložení 
daného výrobku;

d) uprednostní postup, ktorým sa 
umožňuje, aby si víno zachovalo svoje 
prirodzené a základné vlastnosti, a ktorý 
nespôsobuje zásadné zmeny v zložení 
daného výrobku;

e) zaistí prijateľnú minimálnu úroveň 
starostlivosti o životné prostredie;

e) zaistí prijateľnú minimálnu úroveň 
starostlivosti o životné prostredie;

f) dodržiava všeobecné pravidlá týkajúce 
sa enologických postupov a pravidlá 
ustanovené v prílohe VII.

f) dodržiava všeobecné pravidlá týkajúce 
sa enologických postupov a pravidlá 
ustanovené v prílohe VII.

3. V prípade potreby Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 

3. Metódy uvedené v článku 59 ods. 3 
písm. d), pokiaľ ide o výrobky uvedené 
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prijme metódy uvedené v článku 59 ods. 3 
písm. d), pokiaľ ide o výrobky uvedené 
v prílohe VI časti II. Uvedené metódy budú 
založené na akýchkoľvek príslušných 
metódach, ktoré OIV odporučila 
a uverejnila, pokiaľ by neboli neúčinné 
alebo nevhodné z hľadiska oprávneného
sledovaného cieľa. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

v prílohe VI časti II, sa prijmú podľa 
článku 43 ods. 2 zmluvy. Uvedené metódy 
budú založené na akýchkoľvek príslušných 
metódach, ktoré OIV odporučila 
a uverejnila, pokiaľ by neboli neúčinné 
alebo nevhodné z hľadiska sledovaného 
cieľa Únie. 

Kým sa takéto pravidlá neprijmú, 
používajú sa metódy, ktoré príslušný 
členský štát povolil.

Kým sa takéto ustanovenia neprijmú, 
používajú sa metódy a pravidlá, ktoré 
príslušný členský štát povolil.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 226

Návrh nariadenia
Článok 65

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 65 Článok 65

Vnútroštátne predpisy pre určité 
výrobky a sektory

Vnútroštátne predpisy pre určité 
výrobky a sektory

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 59 
ods. 1 členské štáty môžu prijímať alebo 
zachovávať vnútroštátne predpisy, ktorými 
sa ustanovujú rôzne úrovne kvality pre 
roztierateľné tuky. Takýmito predpismi sa 
umožňuje, aby sa uvedené úrovne kvality 
posudzovali na základe kritérií 
vzťahujúcich sa najmä na používané 
suroviny, organoleptické vlastnosti 
výrobkov a ich fyzikálnu 
a mikrobiologickú stabilitu.

1. Bez ohľadu na ustanovenia článku 59 
ods. 1 členské štáty môžu prijímať alebo 
zachovávať vnútroštátne predpisy, ktorými 
sa ustanovujú rôzne úrovne kvality pre 
roztierateľné tuky. Takýmito predpismi sa 
umožňuje, aby sa uvedené úrovne kvality 
posudzovali na základe kritérií 
vzťahujúcich sa najmä na používané 
suroviny, organoleptické vlastnosti 
výrobkov a ich fyzikálnu 
a mikrobiologickú stabilitu.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť 
ustanovenú v prvom pododseku, zaistia, 
aby výrobky ostatných členských štátov, 
ktoré spĺňajú kritériá ustanovené 

Členské štáty, ktoré využijú možnosť 
ustanovenú v prvom pododseku, zaistia, 
aby výrobky ostatných členských štátov, 
ktoré spĺňajú kritériá ustanovené 
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v uvedených vnútroštátnych predpisoch, 
mohli nediskriminujúcim spôsobom 
používať označenia, ktorými sa uvádza, že 
uvedené kritériá sú splnené. 

v uvedených vnútroštátnych predpisoch, 
mohli nediskriminujúcim spôsobom 
používať označenia, ktorými sa uvádza, že 
uvedené kritériá sú splnené. 

2. Členské štáty môžu obmedziť alebo 
zakázať používanie určitých enologických 
postupov a ustanoviť prísnejšie pravidlá 
v prípade vín, ktoré sú povolené podľa 
práva Únie a ktoré sa vyrábajú na ich 
území, aby tak prispeli k zachovaniu 
základných vlastností vín s chráneným 
označením pôvodu alebo s chráneným 
zemepisným označením, ako aj šumivých 
a likérových vín.

2. Členské štáty môžu obmedziť alebo 
zakázať používanie určitých enologických 
postupov a ustanoviť prísnejšie pravidlá 
v prípade vín, ktoré sú povolené podľa 
práva Únie a ktoré sa vyrábajú na ich 
území, aby tak prispeli k zachovaniu 
základných vlastností vín s chráneným 
označením pôvodu alebo s chráneným 
zemepisným označením, ako aj šumivých 
a likérových vín.

3. Členské štáty môžu povoliť pokusné 
využívanie nepovolených enologických 
postupov v súlade s podmienkami, ktoré 
Komisia špecifikuje prostredníctvom 
delegovaných aktov prijatých podľa 
odseku 4.

3. Členské štáty môžu povoliť pokusné 
využívanie nepovolených enologických 
postupov v súlade s podmienkami, ktoré 
Komisia špecifikuje prostredníctvom 
delegovaných aktov prijatých podľa 
odseku 4.

4. Vzhľadom na potrebu zaistiť správne 
a transparentné uplatňovanie je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160, ktorými určí 
podmienky uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 
tohto článku, ako aj podmienky držby, 
obehu a používania výrobkov získaných 
pokusnými postupmi uvedenými 
v odseku 3 tohto článku.

4. Vzhľadom na potrebu zaistiť správne 
a transparentné uplatňovanie je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160, ktorými určí 
podmienky uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 
tohto článku, ako aj podmienky držby, 
obehu a používania výrobkov získaných 
pokusnými postupmi uvedenými 
v odseku 3 tohto článku.

4a. Členské štáty môžu prijímať alebo 
zachovávať obchodné normy pre sektory 
či výrobky, ak sú tieto opatrenia v súlade 
s právnymi predpismi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 228
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Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola I – oddiel 1 – pododdiel 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pododdiel 3a
NEPOVINNÉ VYHRADENÉ VÝRAZY

Článok 65a
Rozsah pôsobnosti

Systém nepovinných vyhradených výrazov 
sa zavádza s cieľom pomôcť výrobcom 
poľnohospodárskych výrobkov, ktoré 
majú charakteristiky alebo vlastnosti 
zvyšujúce ich pridanú hodnotu, aby 
o týchto charakteristikách alebo 
vlastnostiach informovali na vnútornom 
trhu, najmä s cieľom podporiť a doplniť 
osobitné obchodné normy. 

Článok 65b
Existujúce nepovinné vyhradené výrazy

1. Nepovinné vyhradené výrazy, na ktoré 
sa tento systém vzťahuje v deň 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, 
sú uvedené v prílohe VIIa tohto 
nariadenia spolu s právnymi aktmi, 
ktorými sa ustanovujú príslušné výrazy 
a podmienky ich používania.
2. Nepovinné vyhradené výrazy uvedené 
v odseku 1 zostávajú v platnosti 
s prihliadnutím na príslušné zmeny 
a doplnenia, pokiaľ sa nezrušia podľa 
článku 65c.

Článok 65c
Vyhradenie, zmena a doplnenie a zrušenie 

nepovinných vyhradených výrazov
Na zohľadnenie očakávaní spotrebiteľov, 
vývoja vedeckých a technických 
poznatkov, situácie na trhu a vývoja 
obchodných noriem a medzinárodných 
noriem je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
s cieľom:
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a) vyhradiť dodatočný nepovinný 
vyhradený výraz a stanoviť podmienky 
jeho používania,
b) zmeniť a doplniť podmienky 
používania nepovinného vyhradeného 
výrazu, alebo
c) zrušiť nepovinný vyhradený výraz.

Článok 65d
Dodatočné nepovinné vyhradené výrazy

1. Výraz sa môže stať dodatočným 
nepovinným vyhradeným výrazom, iba ak 
spĺňa tieto kritériá:
a) výraz sa vzťahuje na charakteristiku 
výrobku alebo na vlastnosť pestovania 
alebo spracovania a vzťahuje sa na 
obchodnú normu, a to pri uplatnení 
prístupu podľa jednotlivých odvetví;
b) používanie výrazu dodáva výrobku 
pridanú hodnotu v porovnaní s výrobkami 
podobného druhu, a
c) výrobok bol umiestnený na trh 
s charakteristikou alebo vlastnosťou 
uvedenou v písmene a), určenou 
spotrebiteľom vo viacerých členských 
štátoch.
Komisia zohľadní všetky relevantné 
medzinárodné normy a súčasné 
vyhradené výrazy, ktoré existujú pre 
príslušné výrobky alebo odvetvia.
2. Nepovinné výrazy, ktoré opisujú 
technické vlastnosti výrobku na účely 
plnenia povinných obchodných noriem 
a ktoré nie sú určené na to, aby 
informovali spotrebiteľov o týchto 
vlastnostiach výrobku, sa v rámci tohto 
systému nevyhradzujú.
3. Na zohľadnenie osobitných vlastností 
niektorých sektorov a očakávaní 
spotrebiteľov je Komisia oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 160, pokiaľ ide o podrobné 
pravidlá týkajúce sa požiadaviek na 
vytvorenie dodatočných nepovinných 



AM\915996SK.doc 81/132 PE497.939v01-00

SK

vyhradených výrazov uvedených 
v odseku 1.

Článok 65e
Obmedzenie používania nepovinných 

vyhradených výrazov
1. Nepovinný vyhradený výraz sa môže 
používať iba na opis výrobkov, ktoré 
spĺňajú príslušné podmienky používania.
2. Členské štáty prijmú primerané 
opatrenia, ktoré zabezpečia, aby 
označenie výrobkov neumožňovalo 
zámenu s nepovinnými vyhradenými 
výrazmi.
3. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
týkajúce sa pravidiel používania 
nepovinných vyhradených výrazov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 227 a 1313

Návrh nariadenia
Článok 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 66 Článok 66

Všeobecné ustanovenia Všeobecné ustanovenia
Vzhľadom na osobitosti obchodovania 
medzi Úniou a určitými tretími krajinami 
a osobitného charakteru niektorých 
poľnohospodárskych výrobkov je Komisia 
poverená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160 s cieľom vymedziť 
podmienky, za ktorých sa dovezené 
výrobky považujú za spĺňajúce obchodné 
normy Únie na rovnakej úrovni, 
a podmienky, za ktorých sa umožňuje 
odchýlenie od článku 58, a určiť pravidlá 

Vzhľadom na osobitosti obchodovania 
medzi Úniou a určitými tretími krajinami, 
osobitný charakter niektorých 
poľnohospodárskych výrobkov a potrebu 
zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli 
zavádzaní vzhľadom na ich obvyklé 
vnímanie výrobkov a príslušné 
očakávania, môžu sa prijať opatrenia 
podľa článku 43 ods. 2 zmluvy s cieľom 
vymedziť podmienky, za ktorých sa 
dovezené výrobky považujú za spĺňajúce 
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týkajúce sa uplatňovania obchodných 
noriem na výrobky, ktoré sa z Únie 
vyvážajú.

obchodné normy Únie na rovnakej úrovni, 
a určiť pravidlá týkajúce sa uplatňovania 
obchodných noriem na výrobky, ktoré sa 
z Únie vyvážajú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1316

Návrh nariadenia
Článok 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 67 Článok 67
Osobitné ustanovenia pre dovoz vína Osobitné ustanovenia pre dovoz vína

1. Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených 
podľa článku 218 zmluvy neustanovuje 
inak, ustanovenia týkajúce sa označenia 
pôvodu a zemepisných označení, ako aj 
označovania vína ustanovené v tejto 
kapitole oddiele 2 a vo vymedzeniach 
pojmov, označeniach a obchodných 
názvoch uvedených v článku 60 tohto 
nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré 
sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú 
číselné znaky KN 2009 61, 2009 69 
a 2204.

1. Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených 
podľa článku 218 zmluvy neustanovuje 
inak, ustanovenia týkajúce sa označenia 
pôvodu a zemepisných označení, ako aj 
označovania vína ustanovené v tejto 
kapitole oddiele 2 a vo vymedzeniach 
pojmov, označeniach a obchodných 
názvoch uvedených v článku 60 tohto 
nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré 
sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú 
číselné znaky KN 2009 61, 2009 69 
a 2204.

2. Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených 
podľa článku 218 zmluvy neustanovuje 
inak, výrobky uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vyrábajú v súlade s enologickými 
postupmi, ktoré odporučila a uverejnila 
OIV alebo ktoré Únia povolila podľa tohto 
nariadenia.

2. Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených 
podľa článku 218 zmluvy neustanovuje 
inak, výrobky uvedené v odseku 1 tohto 
článku sa vyrábajú v súlade s enologickými 
postupmi, ktoré Únia povolila podľa tohto 
nariadenia.

Opatrenia odchylné od tohto odseku sa 
prijmú v súlade s článkom 43 ods. 2 
zmluvy.

3. Dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 
podlieha predloženiu:

3. Dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 
podlieha predloženiu:
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a) certifikátu potvrdzujúceho súlad 
s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 
a 2, ktorý v krajine pôvodu výrobku 
vystavil príslušný orgán uvedený 
v zozname, ktorý má Komisia zverejniť;

a) certifikátu potvrdzujúceho súlad 
s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 
a 2, ktorý v krajine pôvodu výrobku 
vystavil príslušný orgán uvedený 
v zozname, ktorý má Komisia zverejniť;

b) správy o analýze, ktorú vypracoval 
orgán alebo útvar určený krajinou pôvodu 
výrobku, ak je výrobok určený na priamu 
ľudskú spotrebu.

b) správy o analýze, ktorú vypracoval 
orgán alebo útvar určený krajinou pôvodu 
výrobku, ak je výrobok určený na priamu 
ľudskú spotrebu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 229 a 1331

Návrh nariadenia
Článok 67a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 67a
Delegované právomoci

Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby mohla stanoviť:
a) pravidlá týkajúce sa výkladu 
a presadzovania vymedzení a obchodných 
názvov ustanovených v prílohe VI;
b) pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych 
postupov na stiahnutie a zničenie 
vinárskych výrobkov, ktoré nespĺňajú 
požiadavky tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1318, 1320 a 1321



PE497.939v01-00 84/132 AM\915996SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 68 Článok 68
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia týkajúce sa tohto oddielu, 
a najmä pokiaľ ide o:

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia týkajúce sa tohto oddielu:

a) zavedenie všeobecnej obchodnej 
normy;
b) zavedenie vymedzení pojmov 
a obchodných názvov ustanovených 
v prílohe VI; 
c) zostavenie zoznamu mlieka a mliečnych 
výrobkov podľa prílohy VI časti III bodu 5
druhého odseku a roztierateľných tukov 
podľa prílohy VI časti VI šiesteho odseku 
písm. a) na základe orientačných 
zoznamov výrobkov, ktoré členské štáty na 
svojom území považujú za zodpovedajúce 
uvedeným ustanoveniam a ktoré členské 
štáty zašlú Komisii; 

c) na zostavenie zoznamu mlieka 
a mliečnych výrobkov podľa prílohy VI 
časti III bodu 5 druhého odseku 
a roztierateľných tukov podľa prílohy VI 
časti VI šiesteho odseku písm. a) na 
základe orientačných zoznamov výrobkov, 
ktoré členské štáty na svojom území 
považujú za zodpovedajúce uvedeným 
ustanoveniam a ktoré členské štáty zašlú 
Komisii; 

d) zavedenie obchodných noriem podľa 
jednotlivých sektorov alebo výrobkov 
vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa 
odberu vzoriek a metód analýzy na určenie 
zloženia výrobkov; 

d) na zavedenie obchodných noriem podľa 
jednotlivých sektorov alebo výrobkov 
vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa 
odberu vzoriek a metód analýzy na určenie 
zloženia výrobkov; 

e) určenie toho, či výrobky prešli 
procesom, ktorý je v rozpore s povolenými 
enologickými postupmi; 

e) na určenie toho, či výrobky prešli 
procesom, ktorý je v rozpore s povolenými 
enologickými postupmi; 

f) stanovenie úrovne tolerancie; f) na stanovenie úrovne tolerancie;
g) vykonávanie článku 66. g) na vykonávanie článku 66.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 69 Článok 69

Rozsah pôsobnosti Rozsah pôsobnosti
1. Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, 
zemepisných označení a tradičných 
pojmov ustanovené v tomto oddiele sa 
uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VI
časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.

1. Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, 
zemepisných označení a tradičných 
pojmov ustanovené v tomto oddiele sa 
uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VI 
časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 sú založené 
na:

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 sú založené 
na:

a) ochrane oprávnených záujmoch
spotrebiteľov a výrobcov;

a) ochrane oprávnených záujmov 
spotrebiteľov a výrobcov;

b) zabezpečení hladkého fungovania 
vnútorného trhu s dotknutými výrobkami a

b) zabezpečení hladkého fungovania 
vnútorného trhu s dotknutými výrobkami a

c) propagácii výroby kvalitných výrobkov, 
pričom sa umožňuje uplatňovanie 
vnútroštátnych opatrení v oblasti politiky 
kvality.

c) podpore výroby výrobkov v rámci 
programov kvality, pričom sa umožňuje 
uplatňovanie vnútroštátnych opatrení 
v oblasti politiky kvality.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 230

Návrh nariadenia
Článok 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 70 Článok 70
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Vymedzenie pojmov Vymedzenie pojmov
1. Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto 
vymedzenia pojmov:

1. Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto 
vymedzenia pojmov:

a) „označenie pôvodu“ je názov regiónu, 
určitého miesta alebo vo výnimočných 
a riadne opodstatnených prípadoch krajiny, 
ktoré sa používa na opis výrobku 
uvedeného v článku 69 ods. 1 
a spĺňajúceho tieto požiadavky:

a) „označenie pôvodu“ je názov regiónu, 
určitého miesta alebo vo výnimočných 
a riadne opodstatnených prípadoch krajiny, 
ktorý sa používa na opis výrobku 
uvedeného v článku 69 ods. 1 
a spĺňajúceho tieto požiadavky:

i) kvalita a vlastnosti výrobku sú 
v podstatnej miere alebo výlučne 
ovplyvnené osobitným zemepisným 
prostredím s jemu vlastnými prírodnými 
a ľudskými faktormi;

i) kvalita a vlastnosti výrobku sú 
v podstatnej miere alebo výlučne 
ovplyvnené osobitným zemepisným 
prostredím s jemu vlastnými prírodnými 
a ľudskými faktormi;

ii) hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, 
pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej 
oblasti;

ii) hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, 
pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej 
oblasti;

iii) výroba sa uskutočňuje v uvedenej 
zemepisnej oblasti a

iii) výroba sa uskutočňuje v uvedenej 
zemepisnej oblasti a

iv) výrobok sa získava z odrôd viniča 
patriacich do druhu Vitis vinifera;

iv) výrobok sa získava z odrôd viniča 
patriacich do druhu Vitis vinifera;

b) „zemepisné označenie“ je označenie 
odkazujúce na región, určité miesto alebo 
vo výnimočných a riadne opodstatnených 
prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na 
opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 
a spĺňajúceho tieto požiadavky:

b) „zemepisné označenie“ je označenie 
odkazujúce na región, určité miesto alebo 
vo výnimočných a riadne opodstatnených 
prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na 
opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 
a spĺňajúceho tieto požiadavky:

i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné 
vlastnosti, ktoré možno pripísať 
uvedenému zemepisnému pôvodu;

i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné 
vlastnosti, ktoré možno pripísať 
uvedenému zemepisnému pôvodu;

ii) aspoň 85 % hrozna použitého na jeho 
výrobu pochádza výlučne z uvedenej 
zemepisnej oblasti;

ii) aspoň 85 % hrozna použitého na jeho 
výrobu pochádza výlučne z uvedenej 
zemepisnej oblasti;

iii) jeho výroba sa uskutočňuje v uvedenej 
zemepisnej oblasti a

iii) jeho výroba sa uskutočňuje v uvedenej 
zemepisnej oblasti a

iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho do 
druhu Vitis vinifera alebo z krížencov 
druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu 
Vitis.

iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho do 
druhu Vitis vinifera alebo z krížencov 
druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu 
Vitis.

1a. Na účely uplatňovania odseku 1 
písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) sa 
výraz „výroba“ vzťahuje na všetky 
príslušné úkony od zberu hrozna až po 
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ukončenie procesu výroby vína 
s výnimkou akýchkoľvek následných 
procesov.
Na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) 
bodu ii) hrozno s podielom najviac 15 %, 
ktoré môže pochádzať z územia mimo 
vymedzenej zemepisnej oblasti, má pôvod 
v členskom štáte alebo tretej krajine, kde 
sa vymedzená oblasť nachádza.
Odchylne od odseku 1 písm. a) bodu iii) 
a písm. b) bodu iii) a pod podmienkou, že 
sa tak stanovuje v špecifikácii výrobku 
uvedenej v článku 71 ods. 2, sa z výrobku 
s chráneným označením pôvodu alebo 
chráneným zemepisným označením môže 
vyrobiť víno buď:
a) v oblasti v bezprostrednej blízkosti 
príslušnej vymedzenej oblasti; 
b) v oblasti, ktorá sa podľa vymedzenia 
vnútroštátnymi právnymi predpismi 
nachádza na území rovnakej správnej 
jednotky alebo susednej správnej 
jednotky; 
c) v prípade cezhraničného označenia 
pôvodu alebo zemepisného označenia, 
alebo ak existuje dohoda o kontrolných 
opatreniach medzi dvoma alebo viacerými 
členskými štátmi alebo medzi jedným 
alebo viacerými členskými štátmi a jednou 
alebo viacerými tretími krajinami, 
v oblasti, ktorá sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti príslušnej 
vymedzenej oblasti. 
Odchylne od odseku 1 písm. a) bodu iii) 
a tretieho pododseku tohto odseku, a pod 
podmienkou, že sa tak stanovuje 
v špecifikácii výrobku uvedenej 
v článku 71 ods. 2, sa z výrobku môže 
vyrábať šumivé alebo perlivé víno 
s chráneným označením pôvodu na 
území, ktoré neleží v bezprostrednej 
blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, ak 
sa tento postup používal pred 1. marcom 
1986.

2. Určité tradične používané názvy 2. Určité tradične používané názvy 
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predstavujú označenia pôvodu, ak: predstavujú označenia pôvodu, ak:
a) označujú víno; a) označujú víno;

b) odkazujú na zemepisný názov; b) odkazujú na zemepisný názov;
c) spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 
písm. a) bodoch i) až iv) a

c) spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 
písm. a) bodoch i) až iv) a

d) prejdú postupom udeľovania ochrany 
označeniam pôvodu a zemepisným 
označeniam, ktorý sa ustanovuje v tomto 
pododdiele.

d) prejdú postupom udeľovania ochrany 
označeniam pôvodu a zemepisným 
označeniam, ktorý sa ustanovuje v tomto 
pododdiele.

3. Označenia pôvodu a zemepisné 
označenia vrátane označení, ktoré sa 
vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích 
krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na 
ochranu v súlade s pravidlami 
ustanovenými v tomto pododdiele.

3. Označenia pôvodu a zemepisné 
označenia vrátane označení, ktoré sa 
vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích 
krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na 
ochranu v súlade s pravidlami 
ustanovenými v tomto pododdiele.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1346 a 1348

Návrh nariadenia
Článok 71

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 71 Článok 71

Žiadosti o ochranu Žiadosti o ochranu
1. Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako 
označení pôvodu alebo zemepisných 
označení sú technické podklady, ktoré 
obsahujú:

1. Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako 
označení pôvodu alebo zemepisných 
označení sú technické podklady, ktoré 
obsahujú:

a) názov, ktorý sa má chrániť; a) názov, ktorý sa má chrániť;

b) meno a adresu žiadateľa; b) meno a adresu žiadateľa;
c) špecifikáciu výrobku podľa odseku 2 a c) špecifikáciu výrobku podľa odseku 2 a

d) jednotný dokument so zhrnutím 
špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.

d) jednotný dokument so zhrnutím 
špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.

2. Špecifikáciou výrobku sa 
zainteresovaným stranám umožňuje, aby 

2. Špecifikáciou výrobku sa 
zainteresovaným stranám umožňuje, aby 
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preverili príslušné podmienky výroby 
výrobku s označením pôvodu alebo 
zemepisným označením.

preverili príslušné podmienky výroby 
výrobku s označením pôvodu alebo 
zemepisným označením.

Takáto špecifikácia výrobku obsahuje 
aspoň tieto údaje:
a) názov, ktorý sa má chrániť;
b) opis vína (vín), najmä:
i) v prípade vín s označením pôvodu ich 
hlavné analytické a organoleptické 
vlastnosti;
ii) v prípade vín so zemepisným 
označením ich hlavné analytické 
vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo 
uvedenie ich organoleptických vlastností;
c) v príslušných prípadoch osobitné 
enologické postupy používané na výrobu 
vína, ako aj príslušné obmedzenia pri 
výrobe vína;
d) vymedzenie príslušnej zemepisnej 
oblasti;
e) najvyšší výnos na hektár;
f) označenie muštovej odrody alebo 
muštových odrôd, z ktorých sa víno 
vyrába;
g) údaje potvrdzujúce splnenie 
požiadaviek uvedených v článku 70 ods. 1 
písm. a) alebo v príslušných prípadoch 
v článku 70 ods. 1 písm. a) bod i);
h) všetky platné požiadavky týkajúce sa 
výroby výrobku s chráneným označením 
pôvodu alebo chráneným zemepisným 
označením stanovené právnymi predpismi 
Únie alebo vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, alebo ak tak ustanovia členské 
štáty, organizáciou, ktorá spravuje 
chránené označenie pôvodu alebo 
chránené zemepisné označenie;
i) názov a adresu orgánov alebo úradov, 
ktoré overujú dodržiavanie ustanovení 
špecifikácie výrobku, a ich konkrétne 
úlohy.
Požiadavky uvedené v druhom pododseku 
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písm. h) sú objektívne, nediskriminačné 
a v súlade s právnymi predpismi Únie.

3. Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej 
oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem 
prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj 
dôkaz o tom, že príslušný názov je 
chránený v krajine jeho pôvodu.

3. Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej 
oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem 
prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj 
dôkaz o tom, že príslušný názov je 
chránený v krajine jeho pôvodu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1351, 1353 a 1356

Návrh nariadenia
Článok 73

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 73 Článok 73

Predbežné vnútroštátne konanie Predbežné vnútroštátne konanie
1. Žiadosti o ochranu označenia pôvodu 
alebo zemepisného označenia podľa 
článku 71 pre vína s pôvodom v Únii sú 
predmetom predbežného vnútroštátneho 
konania.

1. Žiadosti o ochranu označenia pôvodu 
alebo zemepisného označenia podľa 
článku 71 pre vína s pôvodom v Únii sú 
predmetom predbežného vnútroštátneho 
konania.

1a. Žiadosť o ochranu sa podáva 
v členskom štáte, z ktorého územia 
pochádza označenie pôvodu alebo 
zemepisné označenie.
Členský štát preskúma žiadosť o ochranu, 
aby overil, či spĺňa podmienky ustanovené 
v tomto pododdiele.
Členský štát zabezpečí primerané 
zverejnenie žiadosti na vnútroštátnej 
úrovni a stanoví lehotu v trvaní najmenej 
dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia 
žiadosti, počas ktorej sa môžu podávať 
písomné námietky voči navrhovanej 
ochrane. Tieto námietky sa predkladajú 
v podobe riadne odôvodneného vyhlásenia 
a môže ich predložiť fyzická alebo 
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právnická osoba s pobytom alebo so 
sídlom na území členského štátu, ktorá 
má na veci legitímny záujem.

2. Ak členský štát usúdi, že označenie 
pôvodu alebo zemepisné označenie 
nespĺňa požiadavky alebo nie je v súlade
s právom Únie, žiadosť zamietne.

2. Ak členský štát usúdi, že označenie 
pôvodu alebo zemepisné označenie nie je 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v tomto pododdiele alebo s právom Únie, 
žiadosť zamietne.

3. Ak členský štát usúdi, že požiadavky sú 
splnené, uskutoční vnútroštátne konanie, 
ktorým sa zaistí zodpovedajúce 
zverejnenie špecifikácie výrobku 
prinajmenšom na internete.

3. Ak členský štát usúdi, že sú splnené
podmienky stanovené v tomto pododdiele, 
potom:

a) zabezpečí aspoň na internete primerané 
zverejnenie špecifikácie výrobku podľa 
článku 71 ods. 1 písm. d).
b) predloží Komisii žiadosť o ochranu, 
ktorá obsahuje tieto informácie:
i) názov a adresu žiadateľa;
ii) jednotný dokument uvedený 
v článku 71 ods. 1 písm. d);
iii) vyhlásenie členského štátu, že sa 
domnieva, že žiadosť podaná žiadateľom 
spĺňa požadované podmienky; a
iv) odkaz na zverejnenie podľa bodu a).
Informácie uvedené v prvom pododseku 
písm. b) sa zasielajú v jednom z úradných 
jazykov Únie alebo doplnené o overený 
preklad do jedného z týchto jazykov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 231 a 232
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Návrh nariadenia
Článok 79

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 79 Článok 79
Vzťah k ochranným známkam Vzťah k ochranným známkam 

1. Ak sa označenie pôvodu alebo 
zemepisné označenie chráni podľa tohto 
nariadenia, zápis ochrannej známky, 
ktorej používanie je predmetom článku 80 
ods. 2 a ktorá sa vzťahuje na výrobok, 
ktorý patrí do jednej z kategórií uvedených 
v prílohe VI časti II, do registra sa 
zamietne, ak sa žiadosť o zápis ochrannej 
známky do registra podá po dátume 
predloženia žiadosti o ochranu označenia 
pôvodu alebo zemepisného označenia 
Komisii a označenie pôvodu alebo 
zemepisné označenie je následne chránené.

1. Zápis ochrannej známky, ktorá 
obsahuje označenie pôvodu alebo 
zemepisné označenie chránené podľa 
tohto nariadenia alebo z takýchto 
označení pozostáva a ktorej používanie je 
predmetom článku 80 ods. 2 a ktorá sa 
vzťahuje na výrobok, ktorý patrí do jednej 
z kategórií uvedených v prílohe VI časti II, 
do registra sa zamietne, ak sa žiadosť 
o zápis ochrannej známky do registra podá 
po dátume podania žiadosti o ochranu 
označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia Komisii a označenie pôvodu 
alebo zemepisné označenie je následne 
chránené.

Platnosť ochranných známok zapísaných 
do registra v rozpore s prvým pododsekom 
sa zruší.

Platnosť ochranných známok zapísaných 
do registra v rozpore s prvým pododsekom 
sa zruší.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 
ods. 2, ochranná známka, ktorej používanie 
je predmetom článku 80 ods. 2 a o ktorú sa 
požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra 
alebo zaužívaná, ak je táto možnosť 
ustanovená v príslušných právnych 
predpisoch, na území Únie pred dňom, ku 
ktorému bola Komisii predložená žiadosť
o ochranu označenia pôvodu alebo 
zemepisného označenia, sa môže naďalej 
používať a obnovovať bez ohľadu na 
ochranu označenia pôvodu alebo 
zemepisného označenia pod podmienkou, 
že neexistujú žiadne dôvody odvolať 
platnosť danej ochrannej známky alebo ju 
zrušiť podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/95/ES 
z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov v oblasti 
ochranných známok alebo nariadením 
Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 
ods. 2, ochranná známka, ktorej používanie 
je predmetom článku 80 ods. 2 a o ktorú sa 
požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra 
alebo zaužívaná v dobrej viere, ak je táto 
možnosť ustanovená v príslušných 
právnych predpisoch, na území Únie buď
pred dňom nadobudnutia ochrany
označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia v krajine pôvodu, alebo pred 
1. januárom 1996, sa môže naďalej 
používať bez ohľadu na ochranu označenia 
pôvodu alebo zemepisného označenia pod 
podmienkou, že neexistujú žiadne dôvody 
odvolať platnosť danej ochrannej známky 
alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/95/ES 
z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov v oblasti 
ochranných známok alebo nariadením 
Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 
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o ochrannej známke Spoločenstva. o ochrannej známke Spoločenstva. 
V takých prípadoch sa používanie 
označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia povolí súčasne s príslušnými 
ochrannými známkami.

V takých prípadoch sa používanie 
označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia povolí súčasne s príslušnými 
ochrannými známkami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1365, 1366, 1370 a 1372 

Návrh nariadenia
Článok 82

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 82 Článok 82

Zmeny a doplnenia špecifikácií 
výrobkov

Zmeny a doplnenia špecifikácií 
výrobkov

1. Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky 
ustanovené v článku 86 ods. 4 písm. b), 
môže požiadať o schválenie zmeny 
a doplnenia špecifikácie výrobku týkajúcej 
sa chráneného označenia pôvodu alebo 
chráneného zemepisného označenia, a to 
najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-
technických poznatkov alebo opätovne 
vymedziť príslušnú zemepisnú oblasť. 
V žiadosti opíše a zdôvodní požadované 
zmeny a doplnenia.

1. Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky 
ustanovené v článku 72, môže požiadať 
o schválenie zmeny a doplnenia 
špecifikácie výrobku týkajúcej sa 
chráneného označenia pôvodu alebo 
chráneného zemepisného označenia, a to 
najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-
technických poznatkov alebo opätovne 
vymedziť zemepisnú oblasť uvedenú 
v článku 71 ods. 2 druhý pododsek 
písm. d). V žiadosti opíše a zdôvodní 
požadované zmeny a doplnenia. 

Odchylne od odseku 1 môžu príslušné 
členské štáty alebo tretie krajiny alebo ich 
príslušné orgány požiadať o schválenie 
zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku, 
pokiaľ ide o existujúce chránené názvy 
vín podľa článku 84 ods. 1. 
1a. Ak navrhovaná zmena a doplnenie 
zahŕňa jednu alebo viacero zmien 
a doplnení jednotného dokumentu 
uvedeného v článku 71 ods. 1 písm. d), na 
žiadosť o zmenu a doplnenie sa mutatis 
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mutandis vzťahujú články 73 až 76. Ak je 
však navrhovaná zmena a doplnenie len 
menej významná, Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodne, či schváli žiadosť bez toho, aby 
využila postup stanovený v článku 74 
ods. 2 a článku 75, a v prípade schválenia 
zverejní prvky uvedené v článku 74 ods. 3. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.
1b. Ak navrhovaná zmena a doplnenie 
nezahŕňa zmeny jednotného dokumentu, 
uplatňujú sa tieto pravidlá:
a) ak sa príslušná zemepisná oblasť 
nachádza v danom členskom štáte, 
o zmene a doplnení rozhodne tento 
členský štát a v prípade schválenia 
zverejní zmenenú a doplnenú špecifikáciu 
výrobku a informuje Komisiu 
o schválených zmenách a doplneniach 
a ich odôvodnení;
b) ak sa príslušná zemepisná oblasť 
nachádza v tretej krajine, Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodne, či navrhovanú zmenu 
a doplnenie schváli. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 234

Návrh nariadenia
Článok 84

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 84 Článok 84

Existujúce chránené názvy vín Existujúce chránené názvy vín
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1. Názvy vín, ktoré sú chránené v súlade 
s článkami 51 a 54 nariadenia Rady (ES) 
č. 1493/1999 a článkom 28 nariadenia 
Komisie (ES) č. 753/2002, sú automaticky 
chránené podľa tohto nariadenia. Komisia 
ich zapíše do registra ustanoveného 
v článku 81 tohto nariadenia.

1. Názvy vín uvedené v článkoch 51 a 54 
nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 
a článku 28 nariadenia Komisie (ES) 
č. 753/2002, sú automaticky chránené 
podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše 
do registra ustanoveného v článku 81 tohto 
nariadenia.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov vykoná príslušný formálny úkon, 
ktorým z registra ustanoveného 
v článku 81 odstráni názvy vín, na ktoré sa 
uplatňuje článok 191 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) č. [KOM(2010)799].

2. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými z registra ustanoveného 
v článku 81 odstráni názvy vín, na ktoré sa 
uplatňuje článok 118s ods. 3 nariadenia 
(ES) č. 1234/2007. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

3. Článok 83 sa neuplatňuje na existujúce 
chránené názvy vín uvedené v odseku 1 
tohto článku.

3. Článok 83 sa neuplatňuje na existujúce 
chránené názvy vín uvedené v odseku 1 
tohto článku.

Komisia môže do 31. decembra 2014 
z vlastného podnetu prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť o zrušení 
ochrany existujúcich chránených názvov 
vín uvedených v odseku 1 tohto článku, ak 
nespĺňajú podmienky ustanovené 
v článku 70.

Komisia môže do 31. decembra 2014 
z vlastného podnetu prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť o zrušení 
ochrany existujúcich chránených názvov 
vín uvedených v odseku 1 tohto článku, ak 
nespĺňajú podmienky ustanovené 
v článku 70.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

4. V prípade Chorvátska sú názvy vín 
uverejnené Úradnom vestníku Európskej 
únie chránené podľa tohto nariadenia pod 
podmienkou priaznivého výsledku 
námietkového konania. Komisia ich zapíše 
do registra ustanoveného v článku 81.

4. V prípade Chorvátska sú názvy vín 
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej 
únie chránené podľa tohto nariadenia pod 
podmienkou priaznivého výsledku 
námietkového konania. Komisia ich zapíše 
do registra ustanoveného v článku 81.

Or. en

(The Commission text is based on COM (2012) 535)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 236, 237, 1377, 1383, 1388 a 1390
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Návrh nariadenia
Článok 86

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 86 Článok 86
Delegované právomoci Delegované právomoci

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené 
v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
aby ustanovila opatrenia uvedené 
v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2. Vzhľadom na osobitosti výroby vo
vymedzenej zemepisnej oblasti môže 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov prijať:

2. Vzhľadom na osobitosti výroby vo 
vymedzenej zemepisnej oblasti môže 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov prijať:

a) zásady vymedzovania príslušnej 
zemepisnej oblasti a

a) dodatočné podrobnosti týkajúce sa 
vymedzovania príslušnej zemepisnej 
oblasti a 

b) vymedzenia pojmov, obmedzení a 
odchýlok týkajúcich sa výroby vo 
vymedzenej zemepisnej oblasti.

b) obmedzenia a odchýlky týkajúce sa 
výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

3. Vzhľadom na potrebu zaistiť kvalitu 
a vysledovateľnosť výrobkov môže 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov ustanoviť podmienky, za ktorých sa 
do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť 
dodatočné požiadavky.

3. Vzhľadom na potrebu zaistiť kvalitu 
a vysledovateľnosť výrobkov môže 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov ustanoviť podmienky, za ktorých sa 
do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť 
dodatočné požiadavky.

4. Vzhľadom na potrebu zaistiť oprávnené 
nároky a záujmy výrobcov alebo 
hospodárskych subjektov môže Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov prijať 
pravidlá týkajúce sa:

4. Vzhľadom na potrebu zaistiť oprávnené 
nároky a záujmy výrobcov alebo 
hospodárskych subjektov môže Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov prijať 
pravidlá týkajúce sa:

a) prvkov špecifikácie výrobku;
b) typu žiadateľa, ktorý môže žiadať 
o ochranu označenia pôvodu alebo 
zemepisného označenia;

b) typu žiadateľa, ktorý môže žiadať 
o ochranu označenia pôvodu alebo 
zemepisného označenia;

c) podmienok, ktoré treba dodržiavať 
v súvislosti so žiadosťou o ochranu 
označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia, predbežného vnútroštátneho 
konania, preskúmania zo strany Komisie, 
námietkového konania a postupov pri 
zmene a doplnení, zrušenia a premeny
chránených označení pôvodu alebo 

c) podmienok, ktoré treba dodržiavať 
v súvislosti so žiadosťou o ochranu 
označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia, preskúmania zo strany Komisie, 
námietkového konania a postupov pri 
zmene a doplnení, zrušení a premene
chránených označení pôvodu alebo 
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chránených zemepisných označení; chránených zemepisných označení;
d) uplatniteľných podmienok na 
cezhraničné žiadosti;

d) uplatniteľných podmienok na 
cezhraničné žiadosti;

e) podmienok na žiadosti týkajúce sa 
zemepisných oblastí v tretej krajine;

e) podmienok pre žiadosti týkajúce sa 
zemepisných oblastí v tretej krajine;

f) dátumu, od ktorého sa ochrana alebo 
zmena a doplnenie ochrany uplatňujú;

f) dátumu, od ktorého sa ochrana alebo 
zmena a doplnenie ochrany uplatňujú;

g) podmienok súvisiacich so zmenami 
a doplneniami špecifikácií výrobkov.

g) podmienok súvisiacich so zmenami 
a doplneniami špecifikácií výrobkov
a podmienok, podľa ktorých sa zmeny 
a doplnenia majú považovať za menej 
významné v zmysle článku 82 ods. 1a.

5. Vzhľadom na potrebu zaistiť primeranú 
ochranu môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať obmedzenia 
týkajúce sa chráneného názvu.

5. Vzhľadom na potrebu zaistiť primeranú 
ochranu môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijať obmedzenia 
týkajúce sa chráneného názvu.

6. Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby 
uplatňovaním tohto pododdielu neboli 
dotknuté hospodárske subjekty ani 
príslušné orgány, pokiaľ ide o názvy vín, 
ktorým sa poskytla ochrana pred 
1. augustom 2009 alebo na ktorých 
ochranu bola podaná žiadosť pred 
uvedeným dátumom, môže Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
prijať prechodné ustanovenia týkajúce sa:
a) názvov vín, ktoré členské štáty uznávali 
ako označenia pôvodu alebo zemepisné 
označenia k 1. augustu 2009, a názvov 
vín, na ktorých ochranu bola podaná 
žiadosť pred uvedeným dátumom;
b) predbežného vnútroštátneho konania;
c) vín umiestnených na trh alebo 
označených pred určitým dátumom a
d) zmien a doplnení špecifikácií výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
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návrh 245

Návrh nariadenia
Článok 100a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100a
Trvanie

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 246

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PODODDIEL 1
OSOBITNÉ OPATRENIA

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 246, 249 – 253 a 1428

Návrh nariadenia
Článok 101

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101 Článok 101

Dohody v sektore cukru Dohody v sektore cukru
1. Podmienky nákupu cukrovej repy 
a cukrovej trstiny vrátane dodávateľských 

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

zmlúv pred vysiatím sa riadia písomnými 
dohodami v rámci odvetvia uzatvorenými 
medzi pestovateľmi cukrovej repy 
a cukrovej trstiny v Únii alebo 
organizáciami, ktorých sú členmi, v ich 
mene, a cukrovarníckymi podnikmi v Únii 
alebo organizáciami, ktorých sú členmi, 
v ich mene.

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

2a. V dodávateľských zmluvách sa 
rozlišuje podľa toho, či cukor, ktorý sa 
má vyrobiť z cukrovej repy, je:
a) cukor, na ktorý sa vzťahuje kvóta;, 
alebo
b) cukor mimo kvóty.
2b. Každý cukrovarnícky podnik poskytne 
členskému štátu, v ktorom cukor vyrába, 
tieto informácie:
a) množstvo cukrovej repy uvedené 
v odseku 2a písm. a), na ktoré uzatvoril 
dodávateľské zmluvy pred vysiatím, 
a cukornatosť, z ktorej tieto zmluvy 
vychádzajú;
b) príslušný odhadovaný výnos.
Členské štáty môžu požadovať dodatočné 
informácie.
2c. Cukrovarnícke podniky, ktoré pred 
vysiatím nepodpísali dodávateľské zmluvy 
na minimálnu cenu kvótovanej cukrovej 
repy podľa ustanovení článku 101g na 
množstvo cukrovej repy zodpovedajúce ich 
kvótam na cukor upravené podľa potreby 
koeficientom na preventívne stiahnutie 
z trhu stanoveným podľa článku 101d 
ods. 2 pododsek 1, sú povinné zaplatiť 
aspoň minimálnu cenu za kvótovanú 
cukrovú repu za všetku cukrovú repu, 
ktorú spracujú na cukor.
2d. Na základe schválenia príslušným 
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členským štátom sa dohody v rámci
odvetvia môžu odchýliť od odsekov 2a, 2b 
a 2c.
2e. Ak v rámci odvetvia neexistujú žiadne 
dohody, príslušný členský štát prijme 
potrebné kroky v súlade s týmto 
nariadením na ochranu záujmov 
príslušných strán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 254

Návrh nariadenia
Článok 101a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101a
Oznamovanie cien na trhu s cukrom

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2 zaviesť systém na 
oznamovanie cien na trhu s cukrom 
vrátane režimu na zverejňovanie 
cenových úrovní pre trh s cukrom.
Systém sa zakladá na informáciách 
poskytovaných podnikmi vyrábajúcimi 
biely cukor alebo inými hospodárskymi 
subjektmi v cukrovarníckom odvetví. 
S týmito informáciami sa zaobchádza ako 
s dôvernými.
Komisia zabezpečí, aby prostredníctvom 
uverejnených informácií nebolo možné 
zistiť ceny jednotlivých podnikov alebo 
hospodárskych subjektov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 255

Návrh nariadenia
Článok 101b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101b
Výrobný poplatok

1. Výrobný poplatok sa ukladá podnikom 
vyrábajúcim cukor, izoglukózu 
a inulínový sirup za kvóty na cukor, kvóty 
na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup, 
ktoré im boli pridelené podľa článku 101h 
ods. 2, ako aj za množstvá mimo kvóty 
podľa článku 101l ods. 1 písm. e).
2. Výrobný poplatok sa stanoví vo výške 
12,00 EUR za tonu kvótovaného cukru 
a kvótovaného inulínového sirupu. Pri 
izoglukóze sa výrobný poplatok stanovuje 
vo výške 50 % poplatku za cukor.
3. Členské štáty účtujú podnikom na 
svojom území celkový výrobný poplatok 
splatný podľa odseku 1 na základe kvót, 
ktoré boli podnikom pridelené 
v príslušnom hospodárskom roku.
Podniky platby uhradia najneskôr do 
konca februára príslušného 
hospodárskeho roku.
4. Podniky Únie vyrábajúce cukor 
a inulínový sirup môžu od pestovateľov 
cukrovej repy alebo trstiny alebo od 
dodávateľov čakanky žiadať, aby sa 
podieľali na úhrade príslušných 
výrobných poplatky až do výšky 50 %.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 256

Návrh nariadenia
Článok 101c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101c
Výrobná náhrada

1. Výrobnú náhradu možno priznať do 
konca hospodárskeho roka 2019/2020 za 
výrobky sektora cukru uvedené 
v prílohe I, časti III, písm. b) až e), ak 
nadbytočný alebo dovezený cukor, 
nadbytočná izoglukóza alebo nadbytočný 
inulínový sirup na výrobu výrobkov 
uvedených v článku 101m ods. 2 písm. b) 
a c) nie sú dostupné za cenu 
zodpovedajúcu svetovej cene. 
2. Komisia stanoví výrobnú náhradu 
uvedenú v odseku 1 prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 162 ods. 2. 
3. Komisia je oprávnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
pokiaľ ide o určenie podmienok na 
priznanie výrobnej náhrady uvedenej 
v tomto oddiele s cieľom zohľadniť 
osobitosti trhu s cukrom mimo kvóty 
v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1448
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Návrh nariadenia
Článok 101d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101d
Stiahnutie cukru z trhu

1. Vzhľadom na potrebu zabrániť 
prudkým poklesom cien na vnútornom 
trhu a vyriešiť stav nadvýroby, ktorý 
vznikol na základe predbežného odhadu 
dodávok, a vzhľadom na záväzky Únie 
vyplývajúce z dohôd uzatvorených 
v súlade s článkom 218 zmluvy môže 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov rozhodnúť, že v danom 
hospodárskom roku sa z trhu stiahne 
množstvo cukru alebo izoglukózy, ktoré 
bolo vyrobené v rámci kvót a presahuje 
prahovú hodnotu vypočítanú podľa 
odseku 2 tohto článku.
V takom prípade sa v príslušnom 
hospodárskom roku v rovnakom pomere 
z trhu EÚ stiahne dovezený biely cukor 
a surový cukor zo všetkých zdrojov, ktorý 
nebol vyhradený na výrobu jedného 
z výrobkov uvedených v článku 101m 
ods. 2.
2. Prahová hodnota na stiahnutie z trhu 
uvedená v odseku 1 sa pre každý podnik, 
ktorému bola pridelená kvóta, vypočíta 
vynásobením jeho kvóty koeficientom, 
ktorý Komisia môže stanoviť 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2 najneskôr do 28. februára 
predchádzajúceho hospodárskeho roka na 
základe predpokladaného vývoja trhu.
Komisia môže na základe aktuálneho 
vývoja trhu prostredníctvom vykonávacích 
aktov do 31. októbra príslušného 
hospodárskeho roka rozhodnúť, či 
koeficient upraví, alebo či koeficient 
stanoví, ak nebol stanovený žiadny 
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koeficient podľa prvého pododseku.
3. Každý podnik, ktorému bola pridelená 
kvóta, na svoje náklady až do začiatku 
nasledujúceho hospodárskeho roka 
uskladní cukor vyrobený na základe 
kvóty, ktorý presahuje prahovú hodnotu 
vypočítanú podľa odseku 2. Množstvo 
cukru, izoglukózy alebo inulínového 
sirupu, ktoré bolo počas hospodárskeho 
roka stiahnuté z trhu, sa považuje za prvé 
množstvo vyrobené na základe kvóty na 
nasledujúci hospodársky rok.
Odchylne od prvého pododseku môže 
Komisia vzhľadom na predpokladaný 
vývoj na trhu s cukrom prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnúť, že všetok 
stiahnutý cukor, izoglukóza alebo 
inulínový sirup, alebo ich časť, sa 
v danom a/alebo nasledujúcom 
hospodárskom roku považuje za:
a) nadbytočný cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup, ktoré sa môžu stať 
priemyselným cukrom, priemyselnou 
izoglukózou alebo priemyselným 
inulínovým sirupom; alebo
b) dočasnú výrobu v rámci kvóty, ktorej 
časť sa môže vyhradiť na vývoz v súlade 
so záväzkami Únie, ktoré vyplývajú 
z dohôd uzatvorených podľa článku 218 
zmluvy.
4. Ak zásobovanie cukrom v Únii nie je 
dostatočné, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnúť, že určité množstvo 
stiahnutého cukru, izoglukózy alebo 
inulínového sirupu sa môže predať na 
trhu Únie pred uplynutím obdobia, na 
ktoré boli tieto výrobky stiahnuté z trhu.
5. V prípade, ak sa stiahnutý cukor 
považuje za prvý vyrobený cukor 
v nasledujúcom hospodárskom roku, 
pestovateľom cukrovej repy sa uhradí 
minimálna cena za tento hospodársky rok.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor stane 
priemyselným cukrom alebo sa vyvezie 
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podľa ods. 3 písm. a) a b) tohto článku, 
požiadavky článku 101g týkajúce sa 
minimálnej ceny sa neuplatňujú.
V prípade, ak sa stiahnutý cukor predá na 
trhu Únie podľa odseku 4 pred uplynutím 
obdobia, na ktoré bol stiahnutý z trhu, 
pestovateľom cukrovej repy sa vyplatí 
minimálna cena za príslušný hospodársky 
rok.
6. Vykonávacie akty podľa tohto článku 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1476

Návrh nariadenia
Článok 101da (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101da
Dočasný mechanizmus spravovania trhu

Bez toho, aby boli dotknuté dohody 
uzatvorené podľa článku 218 zmluvy, 
a do skončenia systému kvót môže 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijatých v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2 
zaviesť dočasný mechanizmus 
spravovania trhu na riešenie závažnej 
nerovnováhy na trhu vykonaním týchto 
opatrení:
- uvoľnenie cukru mimo kvóty na 
vnútorný trh s uplatnením rovnakých 
podmienok, ktoré sa uplatňujú pre cukor 
na základe kvóty, podľa článku 101l 
ods. 1 písm. e).; 
- a najmä v prípade, keď podľa údajov 
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Európskej komisie množstvo dovezeného 
surového a bieleho cukru klesne pod 
úroveň 3 miliónov ton za obchodný rok, 
dočasné zrušenie dovozných ciel podľa 
článku 130b.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 258

Návrh nariadenia
Článok 101e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101e
Delegované právomoci

Na zohľadnenie osobitostí sektoru cukru 
a na zabezpečenie riadneho zohľadnenia 
záujmov všetkých strán môže Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
prijatých v súlade s článkom 160 zaviesť 
pravidlá týkajúce sa:
a) dodávateľských zmlúv a nákupných 
podmienok uvedených v článku 101 
ods. 1;
b) kritérií, ktoré majú cukrovarnícke 
podniky uplatňovať, keď predajcom 
cukrovej repy prideľujú množstvá 
cukrovej repy, na ktoré uzatvorili 
dodávateľské zmluvy pred vysiatím 
uvedené v článku 101 ods. 2b;
c) dočasného mechanizmu spravovania 
trhu podľa článku 101da na základe 
predbežného odhadu dodávok.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 259

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PODODDIEL 1a
REGULÁCIA SYSTÉMU VÝROBY

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 260

Návrh nariadenia
Článok 101f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101f
Kvóty v sektore cukru

1. Systém kvót sa uplatňuje na cukor, 
izoglukózu a inulínový sirup.
2. Pokiaľ ide o systém kvót uvedený 
v odseku 1 tohto článku, ak výrobca 
prekročí príslušnú kvótu a nepoužije 
nadbytočné množstvo podľa ustanovení 
článku 101l, za toto množstvo sa uloží 
poplatok za nadbytočné množstvo podľa 
podmienok stanovených v článkoch 101l 
až 101o.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
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návrh 261

Návrh nariadenia
Článok 101g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101g
Minimálna cena cukrovej repy

1. Minimálna cena za kvótovanú cukrovú 
repu je 26,29 EUR za tonu do konca 
hospodárskeho roka 2019/2020. 
2. Minimálna cena uvedená v odseku 1 sa 
uplatňuje na cukrovú repu štandardnej 
kvality vymedzenej v prílohe III časť B.
3. Cukrovarnícke podniky sú pri nákupe 
kvótovanej cukrovej repy vhodnej na 
výrobu cukru, z ktorej sa má vyrobiť 
kvótovaný cukor, povinné zaplatiť aspoň 
minimálnu cenu, zvýšenú alebo zníženú 
podľa odchýlok od štandardnej kvality.
Na úpravu ceny v prípade, ak sa skutočná 
kvalita cukrovej repy líši od štandardnej 
kvality, sa zvýšenie alebo zníženie uvedené 
v prvom pododseku uplatňuje v súlade 
s pravidlami, ktoré ustanoví Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
podľa článku 101p ods. 5.
4. Pri množstvách cukrovej repy, ktoré 
zodpovedajú množstvám priemyselného 
cukru alebo nadbytočného cukru, na 
ktoré sa vzťahuje poplatok za nadbytočné 
množstvo stanovený v článku 101o,
príslušný cukrovarnícky podnik upraví 
nákupnú cenu tak, aby sa prinajmenšom 
rovnala minimálnej cene za kvótovanú 
cukrovú repu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
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návrh 262

Návrh nariadenia
Článok 101h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101h
Prideľovanie kvót

1. Kvóty na výrobu cukru, izoglukózy 
a inulínového sirupu na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni sú stanovené 
v prílohe IIIb.
Odchylne od pododseku 1 môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých bez uplatnenia článku 162 ods. 2 
alebo 3 a na žiadosť príslušných 
členských štátov prideliť kvóty členským 
štátom, ktoré sa v súlade s nariadením 
Rady (ES) č. 320/2006 zriekli všetkých 
svojich kvót. Na účely tohto pododseku 
Komisia pri posudzovaní žiadosti 
členského štátu neprihliada na kvóty 
pridelené podnikom, ktoré sa nachádzajú 
v najvzdialenejších regiónoch Únie.
2. Členské štáty pridelia kvótu každému 
podniku, ktorý vyrába cukor, izoglukózu 
alebo inulínový sirup, má sídlo na ich 
území a bol schválený podľa článku 101i.
Každému podniku sa pridelí kvóta, ktorá 
sa rovná kvóte podľa nariadenia (ES) 
č. 513/2010, ktorá bola podniku pridelená 
na hospodársky rok 2010/2011.
3. Pri prideľovaní kvóty cukrovarníckemu 
podniku, ktorý má viac ako jeden výrobný 
závod, členské štáty prijmú opatrenia, 
ktoré považujú za potrebné na riadne 
zohľadnenie záujmov pestovateľov 
cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 263

Návrh nariadenia
Článok 101i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101i
Schválené podniky

1. Členské štáty na žiadosť udelia 
schválenie podniku, ktorý vyrába cukor, 
izoglukózu alebo inulínový sirup, alebo 
podniku, ktorý spracúva tieto výrobky na 
výrobky zaradené do zoznamu uvedeného 
v článku 101m ods. 2 pod podmienkou, že 
podnik:
a) preukáže svoje profesionálne výrobné 
kapacity;
b) súhlasí s poskytovaním všetkých 
informácií a s vykonávaním kontrol 
v zmysle tohto nariadenia;
c) nemá prerušené alebo odobraté 
schválenie.
2. Schválené podniky poskytnú členskému 
štátu, na ktorého území vykonávajú zber 
cukrovej repy, cukrovej trstiny alebo 
rafináciu, tieto informácie:
a) množstvá cukrovej repy alebo trstiny, 
na ktoré sa uzatvorila dodávateľská 
zmluva, ako aj príslušný odhadovaný 
výnos cukrovej repy alebo cukrovej trstiny 
a cukru na hektár;
b) údaje o predbežných a skutočných 
dodávkach cukrovej repy, cukrovej trstiny 
a surového cukru, ako aj o výrobe cukru 
a vyhláseniach o zásobách cukru;
c) množstvá predaného bieleho cukru 
a príslušné ceny a podmienky.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 264

Návrh nariadenia
Článok 101j (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101j
Úprava vnútroštátnych kvót

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 265

Návrh nariadenia
Článok 101k (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101k
Prerozdelenie vnútroštátnych kvót 

a zníženie kvót
1. Členský štát môže znížiť kvótu na cukor 
alebo izoglukózu pridelenú podniku so 
sídlom na jeho území až o 10 %. Členské 
štáty pri tom uplatňujú objektívne 
a nediskriminačné kritériá.
2. Členské štáty môžu prevádzať kvóty 
medzi podnikmi v súlade s pravidlami 
stanovenými v prílohe IIIc 
a s prihliadnutím na záujmy každej zo 



PE497.939v01-00 112/132 AM\915996SK.doc

SK

zainteresovaných strán, najmä 
pestovateľov cukrovej repy a cukrovej 
trstiny.
3. Príslušný členský štát pridelí množstvá 
znížené podľa odsekov 1 a 2 jednému 
alebo viacerým podnikom na svojom 
území bez ohľadu na to, či majú alebo 
nemajú pridelené kvóty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 266

Návrh nariadenia
Článok 101l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101l
Výroba mimo kvóty

1. Cukor, izoglukóza alebo inulínový 
sirup, ktoré boli počas hospodárskeho 
roka vyrobené nad kvótu uvedenú 
v článku 101h, sa môžu:
a) použiť na spracovanie určitých 
výrobkov uvedených v článku 101m;
b) preniesť do výrobnej kvóty na 
nasledujúci hospodársky rok v súlade 
s článkom 101n;
c) použiť v osobitnom režime zásobovania 
pre najvzdialenejšie regióny v súlade 
s [kapitolou III nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady [ex (ES) 
č. 247/2006]];
d) vyviezť v rámci množstvového limitu 
stanoveného Komisiou prostredníctvom 
vykonávacích aktov pri dodržaní záväzkov 
vyplývajúcich z dohôd uzatvorených 
v súlade s článkom 218 zmluvy; alebo
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e) uvoľniť na vnútorný trh v súlade 
s mechanizmom uvedeným 
v článku 101da za rovnakých podmienok, 
aké platia pre kvótovaný cukor, na účely 
úpravy ponuky podľa dopytu 
v množstvách a podľa pravidiel, ktoré určí 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov prijatých podľa článku 101p ods. 6 
a článku 101e písm. c), a na základe 
predbežného odhadu dodávok. 
Opatrenia uvedené v tomto článku sa 
vykonajú pred zavedením opatrení proti 
narušeniu trhu uvedených v článku 154 
ods. 1. 
Ostatné množstvá podliehajú poplatku za 
nadbytočné množstvo uvedenému 
v článku 101o.
2. Vykonávacie akty podľa tohto článku 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 267

Návrh nariadenia
Článok 101m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101m
Priemyselný cukor

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 268

Návrh nariadenia
Článok 101n (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101n
Prevedenie nadbytočného cukru

1. Každý podnik sa môže rozhodnúť 
previesť celú svoju výrobu alebo časť 
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svojej výroby, ktorá presahuje pridelenú 
kvótu na cukor, izoglukózu alebo 
inulínový sirup, na nasledujúci 
hospodársky rok. Táto výroba sa potom 
považuje za súčasť výroby nasledujúceho 
hospodárskeho roka. Bez toho, aby bol 
dotknutý odsek 3, je toto rozhodnutie 
neodvolateľné.
2. Podniky, ktoré prijmú rozhodnutie 
uvedené v odseku 1:
a) oznámia túto skutočnosť príslušnému 
členskému štátu pred dátumom, ktorý 
tento štát určí:
- medzi 1. februárom a 15. augustom 
aktuálneho hospodárskeho roka pre 
množstvo trstinového cukru, ktoré sa má 
previesť;
- medzi 1. februárom a 31. augustom 
aktuálneho hospodárskeho roka pre 
ostatné množstvá cukru alebo inulínového 
sirupu, ktoré sa majú previesť;
b) uskladnia tieto množstvá na vlastné 
náklady až do konca aktuálneho 
hospodárskeho roka.
3. Ak bola celková výroba podniku 
v príslušnom hospodárskom roku nižšia 
ako odhad vykonaný pri prijatí 
rozhodnutia podľa odseku 1, prevedené 
množstvo sa môže so spätnou platnosťou 
upraviť najneskôr do 31. októbra 
nasledujúceho hospodárskeho roka.
4. Prevedené množstvá sa považujú za 
prvé množstvá vyrobené v rámci kvóty na 
nasledujúci hospodársky rok.
5. Cukor skladovaný počas 
hospodárskeho roka podľa ustanovení 
tohto článku nesmie byť predmetom iných 
opatrení týkajúcich sa skladovania 
ustanovených v článkoch 16 alebo 101d.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 269

Návrh nariadenia
Článok 101o (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101o
Poplatok za nadbytočné množstvo

1. Poplatok za nadbytočné množstvo sa 
ukladá za:
a) nadbytočný cukor, nadbytočnú 
izoglukózu a nadbytočný inulínový sirup, 
ktoré sa vyrobili počas hospodárskeho 
roka, okrem množstva prevedeného do 
výrobnej kvóty na nasledujúci 
hospodársky rok, ktoré sa skladuje podľa 
článku 101n, alebo množstva uvedeného 
v článku 101l ods. 1 písm. c), d) a e);
b) priemyselný cukor, priemyselnú 
izoglukózu alebo priemyselný inulínový 
sirup, pri ktorých sa do dátumu, ktorý 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2, nepreukázalo, že sa 
spracovali na jeden z výrobkov uvedených 
v článku 101m ods. 2;
c) cukor , izoglukózu a inulínový sirup, 
ktoré boli stiahnuté z trhu podľa 
článku 101n a pri ktorých nie sú splnené 
povinnosti stanovené v článku 101d 
ods. 3.
2. Poplatok za nadbytočné množstvo 
stanoví Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2 na dostatočne vysokej 
úrovni, aby sa zabránilo hromadeniu 
množstiev uvedených v odseku 1.
3. Poplatok za nadbytočné množstvo 
uvedený v odseku 1 ukladá členský štát 
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podnikom na svojom území podľa 
vyrobených množstiev uvedených 
v odseku 1, ktoré boli stanovené pre tieto 
podniky na príslušný hospodársky rok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 270

Návrh nariadenia
Článok 101p (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101p
Delegované právomoci

1. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
na ustanovenie opatrení uvedených 
v odsekoch 2 až 6 tohto článku.
2. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby 
podniky uvedené v článku 101i 
dodržiavali svoje povinnosti, môže 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov prijať pravidlá na udelenie 
a odobratie schválenia takýmto podnikom, 
ako aj kritériá týkajúce sa správnych 
sankcií.
3. Vzhľadom na potrebu zohľadniť 
osobitosti sektora cukru a zabezpečiť 
riadne zohľadnenie záujmov všetkých 
strán môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov stanoviť ďalšie 
vymedzenia pojmov vrátane výroby cukru, 
izoglukózy a inulínového sirupu, výroby 
podniku; a podmienok, ktorými sa riadi 
predaj do najvzdialenejších regiónov.
4. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby 
boli pestovatelia cukrovej repy úzko 
spojení s rozhodnutím previesť určité 
množstvo výroby, môže Komisia 
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prostredníctvom delegovaných aktov 
stanoviť pravidlá týkajúce sa prevedenia 
cukru.
5. Vzhľadom na potrebu upraviť 
minimálnu cenu cukrovej repy 
v prípadoch, keď sa jej skutočná kvalita 
líši od štandardnej kvality, ako aj 
vzhľadom na potrebu zohľadniť 
osobitosti sektora cukru a zabezpečiť 
riadne zohľadnenie záujmov všetkých 
strán, môže Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov stanoviť pravidlá 
týkajúce sa zvýšenia a zníženia ceny 
podľa článku 101g ods. 3. 
6. Vzhľadom na potrebu zabrániť 
narušeniu trhu môže Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
podľa článku 101e písm. c) stanoviť 
podmienky na uvoľnenie cukru 
vyrobeného mimo kvóty podľa 
článku 101l ods. 1 písm. e) na vnútorný 
trh za rovnakých podmienok, aké platia 
pre kvótovaný cukor.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 271 a 1486

Návrh nariadenia
Článok 101q (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 101q
Vykonávacie právomoci

Pokiaľ ide o podniky uvedené 
v článku 101i, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s článkom 162 ods. 2 
určiť pravidlá týkajúce sa:
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a) žiadostí podnikov o schválenie, 
záznamov, ktoré majú viesť schválené 
podniky, informácií, ktoré majú 
predkladať schválené podniky;
b) systému kontrol, ktoré majú vykonávať 
členské štáty v schválených podnikoch;
c) komunikácie členských štátov 
s Komisiou a schválenými podnikmi;
d) dodávok surovín podnikom vrátane 
dodávateľských zmlúv a záznamov 
o dodávkach;
e) rovnocennosti v súvislosti s cukrom 
uvedeným v článku 101l ods. 1 písm. a);
f) osobitného režimu zásobovania pre 
najvzdialenejšie regióny;
g) vývozu podľa článku 101l ods. 1 
písm. d);
h) spolupráce členských štátov na 
zabezpečenie účinnej kontroly;
i) zmeny dátumov stanovených 
v článku 101n;
j) stanovenia nadbytočného množstva, 
oznamovania a úhrady poplatku za 
nadbytočné množstvo podľa článku 101o;
k) uvoľnenia cukru vyrobeného mimo 
kvóty podľa článku 101l ods. 1 písm. e) na 
vnútorný trh;
l) prijatia zoznamu rafinérií s celoročnou 
výrobou podľa prílohy II časti Ia bodu 12.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 285



PE497.939v01-00 120/132 AM\915996SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 104

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 104 vypúšťa sa
Zmluvné vzťahy v sektore mlieka 

a mliečnych výrobkov
1. Ak členský štát rozhodne, že každá 
dodávka surového mlieka od 
poľnohospodára spracovateľovi surového 
mlieka musí byť predmetom písomnej 
zmluvy medzi stranami, takáto zmluva 
spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2.
V prípade opísanom v prvom pododseku 
príslušný členský štát takisto rozhodne, že 
ak sa dodávka surového mlieka vykonáva 
prostredníctvom jedného alebo viacerých 
zberných stredísk, musí byť každá etapa 
dodávky predmetom takejto zmluvy medzi 
stranami. Na tento účel „zberné 
stredisko“ znamená podnik, ktorý preváža 
surové mlieko od poľnohospodára alebo 
iného zberného strediska spracovateľovi 
surového mlieka alebo inému zbernému 
stredisku, pričom sa vlastníctvo surového 
mlieka v každom prípade prevedie.
2. Zmluva:
a) sa uzatvorí pred dodávkou,
b) sa vyhotoví písomne a
c) zahŕňa najmä tieto prvky:
i) cenu splatnú pri dodávke, ktorá:
- je statická a uvedená v zmluve a/alebo
- mení sa iba v závislosti od faktorov, 
ktoré sú uvedené v zmluve, najmä od 
vývoja situácie na trhu založeného na 
trhových ukazovateľoch, dodaného 
objemu a kvality alebo zloženia dodaného 
surového mlieka,
ii) objem, ktorý sa môže dodať a/alebo sa 
dodá, a časový rozvrh dodávok a
iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže 
zahŕňať neurčitú lehotu s doložkou 
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o ukončení.
3. Odchylne od odseku 1 sa zmluva 
nevyžaduje, ak poľnohospodár dodá 
surové mlieko spracovateľovi surového 
mlieka, pričom tento spracovateľ je 
družstvom a príslušný poľnohospodár je 
jeho členom, ak sa v predpisoch tohto 
družstva nachádzajú ustanovenia 
s podobným účinkom ako ustanovenia 
uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c).
4. O všetkých prvkoch zmluvy na dodávku 
surového mlieka, ktorú uzatvorili 
poľnohospodári, zberné strediská alebo 
spracovatelia surového mlieka vrátane 
prvkov uvedených v odseku 2 písm. c) 
príslušné strany bez obmedzenia rokujú.
5. S cieľom zaručiť jednotné 
uplatňovanie tohto článku môže Komisia 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijať potrebné opatrenia. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

(Article 104 of the COM document is deleted and replaced by Article 104 a (new) see below)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 286

Návrh nariadenia
Článok 104a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 104a
Zmluvné vzťahy v sektore mlieka 

a mliečnych výrobkov
1. Ak členský štát rozhodne, že každá 
dodávka surového mlieka na jeho území
od poľnohospodára spracovateľovi 
surového mlieka musí byť predmetom 
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písomnej zmluvy medzi stranami, a/alebo 
ak rozhodne, že prvonákupcovia musia 
dať písomný návrh na uzavretie zmluvy 
o dodávke surového mlieka 
poľnohospodármi, takáto zmluva a/alebo 
návrh na uzavretie zmluvy musí spĺňať 
podmienky stanovené v odseku 2.
Ak členský štát rozhodne, že dodávky 
surového mlieka od poľnohospodára 
spracovateľovi surového mlieka musia 
byť predmetom písomnej zmluvy medzi 
stranami, rozhodne aj o tom, ktorá etapa 
alebo etapy dodávky musia byť 
predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka 
surového mlieka vykonáva 
prostredníctvom jedného alebo viacerých 
zberných stredísk. Na účely tohto článku 
„zberné stredisko“ je podnik, ktorý 
preváža surové mlieko od 
poľnohospodára alebo iného zberného 
strediska k spracovateľovi surového 
mlieka alebo inému zbernému stredisku, 
pričom sa v každom prípade uskutoční 
prevod vlastníctvo surového mlieka.
2. Zmluva a/alebo návrh na uzavretie 
zmluvy:
a) sa uzavrie pred dodávkou,
b) sa vyhotoví písomne, a
c) obsahuje najmä tieto prvky:
i) cenu za dodanie, ktorá:
- je stála a je stanovená v zmluve, a/alebo
- sa vypočíta na základe kombinácie 
rozličných činiteľov stanovených 
v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové 
ukazovatele odrážajúce zmeny trhových 
podmienok, dodaný objem a kvalita alebo 
zloženie dodaného surového mlieka;
ii) objem surového mlieka, ktorý sa môže 
a/alebo musí dodať, a harmonogram 
týchto dodávok,
iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže 
byť buď na dobu určitú alebo na dobu 
neurčitú s doložkou o ukončení;
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iv) údaje o lehote a postupoch splatnosti;
v) pravidlá zberu alebo dodania surového 
mlieka; a
vi) pravidlá platné v prípade vyššej moci.
3. Odchylne od odseku 1 sa zmluva 
a/alebo návrh na uzavretie zmluvy 
nevyžaduje v prípade, ak surové mlieko 
dodáva poľnohospodár družstvu, ktorého 
je členom, ak stanovy tohto družstva alebo 
pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto 
stanovách stanovené alebo z nich 
vyplývajú, obsahujú ustanovenia 
s podobným účinkom ako ustanovenia 
odseku 2 písm. a), b) a c).
4. O všetkých prvkoch zmluvy o dodávke 
surového mlieka, ktorú uzatvorili 
poľnohospodári, zberné strediská alebo 
spracovatelia surového mlieka, vrátane 
prvkov uvedených v odseku 2 písm. c), 
príslušné strany rokujú bez obmedzenia.
Bez ohľadu na prvý pododsek,
i) ak členský štát rozhodne, že písomné 
zmluvy o dodávke surového mlieka sú 
povinné podľa odseku 1 tohto článku, 
môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, 
ktorá sa uplatní len v prípade písomných 
zmlúv medzi poľnohospodárom 
a prvonákupcom surového mlieka. Táto 
minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť 
mesiacov a neohrozí riadne fungovanie 
vnútorného trhu; a/alebo
ii) ak členský štát rozhodne, že 
prvonákupca surového mlieka musí 
poľnohospodárovi dať písomný návrh na 
uzavretie zmluvy podľa odseku 1, môže 
stanoviť, že návrh musí zahŕňať 
minimálnu dĺžku trvania zmluvy podľa 
stanovení vo vnútroštátnych právnych 
predpisov na tento účel. Táto minimálna 
dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov 
a neohrozí riadne fungovanie vnútorného 
trhu.
Druhým pododsekom nie je dotknuté 
právo poľnohospodára odmietnuť túto 
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minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ak to 
urobí písomne. V takom prípade môžu 
strany bez obmedzenia rokovať o všetkých 
prvkoch zmluvy vrátane prvkov 
uvedených v odseku 2 písm. c).
5. Členské štáty, ktoré využijú možnosti 
uvedené v tomto článku, oznámia Komisii 
spôsob ich uplatňovania.
6. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorým sa stanovia opatrenia potrebné na 
jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) 
a b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia 
týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské 
štáty predkladať podľa tohto článku. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 287

Návrh nariadenia
Článok 105

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 105 vypúšťa sa
Zmluvné rokovania v sektore mlieka 

a mliečnych výrobkov
1. O zmluvách na dodávky surového 
mlieka od poľnohospodára 
spracovateľovi surového mlieka alebo 
zbernému stredisku v zmysle článku 104 
ods. 1 druhého pododseku môže 
organizácia výrobcov v sektore mlieka 
a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná 
podľa článku 106, rokovať v mene 
svojich členov – poľnohospodárov, a to 
pokiaľ ide o časť ich výroby alebo ich 
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celkovú spoločnú výrobu. 
2. Rokovanie s organizáciou výrobcov sa 
môže uskutočniť:
a) či sa prevod vlastníctva surového 
mlieka od poľnohospodárov na 
organizácie výrobcov realizuje alebo nie,
b) či dohodnutá cena je alebo nie je 
rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú výrobu 
niektorých alebo všetkých členov –
poľnohospodárov,
c) za predpokladu, že celkový objem 
surového mlieka, ktorý je predmetom 
takých rokovaní s určitou organizáciou 
výrobcov nepresahuje:
i) 3,5 % celkovej výroby Únie a
ii) 33 % celkovej vnútroštátnej výroby 
ktoréhokoľvek konkrétneho členského 
štátu, ktorý je predmetom takých rokovaní 
s uvedenou organizáciou výrobcov, a
iii) 33 % celkovej kombinovanej 
vnútroštátnej výroby všetkých členských 
štátov, ktoré sú predmetom takých 
rokovaní s uvedenou organizáciou 
výrobcov;
d) za predpokladu, že príslušní 
poľnohospodári nie sú členmi žiadnej inej 
organizácie výrobcov, ktorá takisto rokuje 
o takých zmluvách v ich mene, a
e) za predpokladu, že organizácia 
výrobcov informuje príslušné orgány 
členského štátu alebo členských štátov, 
v ktorých vykonáva činnosť.
3. Na účely tohto článku sa odkazy na 
organizácie výrobcov vzťahujú aj na 
združenia takýchto organizácií výrobcov. 
Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa tieto 
združenia mohli primerane monitorovať, 
je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
pokiaľ ide o podmienky uznávania 
takýchto združení.
4. Odchylne od odseku 2 písm. c) bodov ii) 
a iii), aj keď sa prah 33 % neprekročí, 
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orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
uvedený v druhom pododseku môže 
v konkrétnom prípade rozhodnúť, že sa 
rokovanie s organizáciou výrobcov 
nemôže uskutočniť, ak to považuje za 
nevyhnutné na to, aby sa zabránilo 
vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo aby 
sa predišlo vzniku vážnej ujmy MSP 
spracujúcim surové mlieko na jeho území.
Komisia prijme rozhodnutie uvedené 
v prvom pododseku prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijatého v súlade 
s konzultačným postupom podľa 
článku 14 nariadenia (ES) č. 1/2003, 
pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa výroby 
vo viac ako jednom členskom štáte. 
V ostatných prípadoch rozhodnutie príjme 
orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
členského štátu, ktorého výroba je 
predmetom rokovaní. 
Rozhodnutia uvedené v prvom a druhom 
pododseku sa neuplatňujú skôr ako od 
dňa ich oznámenia príslušnému podniku.
5. Na účely tohto článku:
a) „vnútroštátny orgán na ochranu 
hospodárskej súťaže“ je orgán uvedený 
v článku 5 nariadenia (ES) č. 1/2003;
b) „MSP“ je mikro, malý alebo stredný 
podnik v zmysle odporúčania Komisie 
2003/361/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 288
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Návrh nariadenia
Článok 105a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 105a
Zmluvné rokovania v sektore mlieka 

a mliečnych výrobkov
1. Organizácia výrobcov v sektore mlieka 
a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná 
podľa článkov 106 a 106a môže v mene 
svojich členov poľnohospodárov rokovať, 
a to pokiaľ ide o celú ich spoločnú výrobu 
alebo o jej časť, o zmluvách o dodávke 
surového mlieka od poľnohospodára 
spracovateľovi surového mlieka alebo 
zbernému stredisku v zmysle druhého 
pododseku článku 104a ods. 1.
2. Organizácia výrobcov môže rokovať:
a) bez ohľadu na to, či sa uskutočnil 
alebo neuskutočnil prevod vlastníctva 
surového mlieka z poľnohospodárov na 
organizáciu výrobcov;
b) bez ohľadu na to, či dohodnutá cena je 
alebo nie je rovnaká, pokiaľ ide 
o spoločnú výrobu niektorých alebo 
všetkých členov poľnohospodárov;
c) ak v prípade konkrétnej organizácie 
výrobcov:
i) objem surového mlieka, ktorého sa tieto 
rokovania týkajú, nepresiahne 3,5 % 
celkovej výroby v Únii, a
ii) objem surového mlieka, ktorého sa 
tieto rokovania týkajú a ktorý sa vyrobí 
v niektorom konkrétnom členskom štáte, 
nepresiahne 33 % celkovej vnútroštátnej 
výroby tohto členského štátu, a
iii) objem surového mlieka, ktorého sa 
tieto rokovania týkajú a ktoré sa dodáva 
v niektorom konkrétnom členskom štáte, 
nepresiahne 33 % celkovej vnútroštátnej 
výroby tohto členského štátu;
d) ak príslušní poľnohospodári nie sú 
členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, 
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ktorá tiež rokuje o takých zmluvách v ich 
mene; členské štáty sa však v riadne 
odôvodnených prípadoch môžu odchýliť 
od tejto podmienky, ak poľnohospodári 
vlastnia dve rôzne výrobné jednotky, ktoré 
sa nachádzajú v rôznych zemepisných
oblastiach;
e) ak sa na poľnohospodára nevzťahuje 
povinnosť vyplývajúca z jeho členstva 
v družstve, aby dodávky surového mlieka 
uskutočňoval v súlade s podmienkami 
stanovenými v stanovách družstva alebo 
v pravidlách a rozhodnutiach, ktoré sú 
v týchto stanovách ustanovené alebo 
z nich vyplývajú; a
f) ak organizácia výrobcov oznámi 
príslušným orgánom členského štátu 
alebo členských štátov, v ktorých 
vykonáva svoju činnosť, objem surového 
mlieka, ktorého sa tieto rokovania týkajú.
3. Bez ohľadu na podmienky stanovené 
v odseku 2 písm. c) bod ii) a iii,) môže 
organizácia výrobcov rokovať podľa 
odseku 1, ak v prípade tejto organizácie 
výrobcov objem surového mlieka, ktorého 
sa rokovania týkajú a ktoré je vyrobené 
alebo dodávané v členskom štáte, ktorého 
celková ročná výroba surového mlieka je 
nižšia ako 500 000 ton, neprekračuje 
45 % celkovej vnútroštátnej výroby tohto 
členského štátu.
4. Na účely tohto článku odkazy na 
organizácie výrobcov zahŕňajú aj 
združenia takýchto organizácií výrobcov. 
5. Na účely uplatňovania odseku 2 
písm. c) a odseku 3 Komisia uverejní 
spôsobom, ktorý uzná za vhodný, objem 
výroby surového mlieka v Únii 
a členských štátoch, pričom použije 
najaktuálnejšie dostupné informácie.
6. Odchylne od odseku 2 písm. c) 
a odseku 3 môže vnútroštátny orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže uvedený 
v druhom pododseku tohto odseku 
v jednotlivých prípadoch aj vtedy, ak sa 
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nepresiahnu prahové hodnoty stanovené 
v týchto odsekoch, rozhodnúť, aby 
organizácia výrobcov príslušné rokovania 
buď znovu otvorila, alebo aby sa tieto 
rokovania vôbec neuskutočnili, ak to 
považuje za potrebné na to, aby sa 
zabránilo vylúčeniu hospodárskej súťaže 
či zamedzilo vážnemu poškodeniu 
spracovateľov surového mlieka z radov 
malých a stredných podnikov na jeho 
území.
V prípade rokovaní, ktoré sa týkajú viac 
ako jedného členského štátu, prijme 
rozhodnutie uvedené v prvom pododseku 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu prijatého bez uplatnenia článku 162 
ods. 2 alebo 3. V ostatných prípadoch 
prijme toto rozhodnutie vnútroštátny 
orgán na ochranu hospodárskej súťaže 
členského štátu, ktorého sa rokovania 
týkajú.
Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa 
neuplatňujú skôr ako odo dňa ich 
oznámenia príslušným podnikom.
7. Na účely tohto článku:
a) „vnútroštátny orgán na ochranu 
hospodárskej súťaže“ je orgán uvedený 
v článku 5 nariadenia Rady (ES) 
č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 
o vykonávaní pravidiel hospodárskej 
súťaže stanovených v článkoch 101 a 102 
zmluvy;
b) „malý a stredný podnik“ je 
mikropodnik, malý alebo stredný podnik 
v zmysle odporúčania Komisie 
2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov.
8. Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú 
rokovania podľa tohto článku, oznámia 
Komisii uplatnenie odseku 2 písm. f) 
a odseku 6.
9. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
na stanovenie dodatočných pravidiel 
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týkajúcich sa výpočtu objemov surového 
mlieka, na ktoré sa vzťahujú rokovania 
uvedené v odsekoch 2 a 3.
10. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov zaviesť potrebné 
podrobné ustanovenia týkajúce sa 
oznamovania podľa odseku 2 písm. f) 
tohto článku. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 289

Návrh nariadenia
Článok 105b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 105b
Regulácia dodávky syra s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 

zemepisným označením
1. Členské štáty môžu na žiadosť 
organizácie výrobcov uznanej podľa 
článkov 106 a 106a, medziodvetvovej 
organizácie uznanej podľa článkov 108 
ods. 1 a 108a alebo skupiny 
hospodárskych subjektov uvedených 
v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) 
č. 510/2006 stanoviť na obmedzené 
obdobie záväzné pravidlá regulácie 
dodávky syra s chráneným označením 
pôvodu alebo chráneným zemepisným 
označením podľa článku 2 ods. 1 písm. a) 
a b) nariadenia (ES) č. 510/2006.
2. Pravidlá uvedené v odseku 1 sú 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v odseku 4 a sú podmienené existenciou 
predchádzajúcej dohody medzi stranami 
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v zemepisnej oblasti uvedenej v článku 4 
ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) 
č. 510/2006. Táto dohoda sa uzatvára 
medzi najmenej dvoma tretinami výrobcov 
mlieka alebo ich zástupcami, ktorí 
predstavujú aspoň dve tretiny objemu 
surového mlieka, ktoré sa používa na 
výrobu syra uvedeného v odseku 1, 
a v príslušných prípadoch najmenej 
dvoma tretinami výrobcov tohto syra, ktorí 
predstavujú aspoň dve tretiny objemu 
výroby tohto syra v zemepisnej oblasti 
uvedenej v článku 4 ods. 2 písm. c) 
nariadenia (ES) č. 510/2006.
3. Na účely odseku 1, pokiaľ ide o syr 
s chráneným zemepisným označením, je 
zemepisná oblasť pôvodu surového 
mlieka stanovená v špecifikácii produktu 
pre daný syr rovnaká ako zemepisná 
oblasť uvedená v článku 4 ods. 2 písm. c) 
nariadenia (ES) č. 510/2006 týkajúca sa 
tohto syra.
4. Pravidlá uvedené v odseku 1:
a) sa vzťahujú iba na reguláciu dodávky 
príslušného výrobku a ich cieľom je 
prispôsobenie ponuky tohto syra dopytu;
b) sa týkajú len príslušného výrobku;
c) môžu sa ustanoviť najviac na tri roky 
a po uplynutí tohto obdobia sa môžu 
obnoviť na základe novej žiadosti podľa 
odseku 1;
d) nenarúšajú obchodovanie s inými 
výrobkami okrem výrobkov, na ktoré sa 
vzťahujú pravidlá uvedené v odseku 1;
e) netýkajú sa žiadnych transakcií po 
prvom uvedení príslušného syra na trh;
f) neumožňujú pevné stanovenie cien, a to 
ani cien na informatívne účely alebo 
odporúčaných cien;
g) nespôsobujú v nadmernom množstve 
nedostupnosť príslušného výrobku, ktorý 
by bol inak dostupný;
h) nevedú k diskriminácii, nepredstavujú 
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prekážku pre nové subjekty na trhu ani 
nevedú k vzniku nepriaznivého vplyvu na 
malých výrobcov;
i) prispievajú k zachovaniu kvality a/alebo 
rozvoja príslušného výrobku;
j) nedotýkajú sa článku 105a.
5. Pravidlá uvedené v odseku 1 sa 
uverejnia v úradnej publikácii 
príslušného členského štátu.
6. Členské štáty vykonávajú kontroly na 
zabezpečenie plnenia podmienok 
stanovených v odseku 4, a ak príslušné 
vnútroštátne orgány zistia, že tieto 
podmienky neboli splnené, členské štáty 
zrušia pravidlá uvedené v odseku 1.
7. Členské štáty bezodkladne oznámia 
Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, 
ktoré prijali. Komisia informuje členské 
štáty o všetkých oznámeniach týkajúcich 
sa týchto pravidiel.
8. Komisia môže kedykoľvek prijať 
vykonávacie akty, ktorými sa požaduje, 
aby členský štát zrušil pravidlá, ktoré 
stanovil podľa odseku 1, ak Komisia zistí, 
že tieto pravidlá nie sú v súlade 
s podmienkami stanovenými v odseku 4, 
bránia hospodárskej súťaži alebo ju 
narúšajú v podstatnej časti vnútorného 
trhu alebo ohrozujú voľný obchod či 
dosiahnutie cieľov článku 39 Zmluvy 
o fungovaní EÚ. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez 
uplatnenia postupu uvedeného 
v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Or. en


