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Pozměňovací návrh 97
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 291, 295-300, 1602, 
1605,1611, 1624, 1627, 1628

Návrh nařízení
Článek 106

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 106 Článek 106

Organizace producentů Organizace producentů
Členské státy na požádání uznají 
organizace producentů, které

Členské státy na požádání uznají 
organizace producentů, které

a) založili producenti v odvětvích 
uvedených v čl. 1 odst. 2;

a) založili a spravují zemědělci
v odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2;

b) byly vytvořeny z podnětu producentů; b) byly vytvořeny z podnětu zemědělců;

c) sledují zvláštní cíl, který může být
zaměřen alespoň na jednu z těchto oblastí:

c) sledují zvláštní cíl, který je zaměřen 
alespoň na jeden z cílů uvedených 
v bodech i), ii) nebo iii) a může zahrnovat 
alespoň jednu nebo více z těchto dalších
oblastí:

i) zajištění plánování produkce a její 
přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde 
o jakost a množství,

i) zajištění plánování produkce a její 
přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde 
o jakost a množství,

ii) koncentraci nabídky a uvádění produktů 
vyprodukovaných jejími členy na trh,

ii) koncentraci nabídky a přímé uvádění 
produktů vyprodukovaných jejími členy na 
trh, zejména prostřednictvím přímého 
prodeje,

iii) optimalizaci výrobních nákladů 
a zajišťování stálosti cen producentů,

iii) optimalizaci výrobních nákladů a 
zajišťování stálosti cen producentů, 
zejména ve formě náhrady za investice 
např. do opatření v oblasti životního 
prostředí a dobrých životních podmínek 
zvířat a ve formě příspěvku k zajištění 
přiměřených cen pro spotřebitele, 

iv) výzkum zaměřený na udržitelné metody 
výroby a na rozvoj trhu,

iv) iniciativy v oblasti výzkumu a vývoje 
zaměřené na udržitelné metody výroby, 
inovativní postupy, hospodářskou 
konkurenceschopnost a na rozvoj trhu,

v) podporu a poskytování technické 
pomoci pro používání pěstitelských 

v) podporu a poskytování technické 
pomoci pro používání pěstitelských 
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postupů a výrobních technik šetrných k
životnímu prostředí,

postupů a výrobních technik šetrných k 
životnímu prostředí a řádných postupů 
a technik, pokud jde o dobré životní 
podmínky zvířat,

va) podporu a poskytování technické 
pomoci pro používání výrobních 
standardů, které zlepší kvalitu výroby 
a rozšíří výrobky s chráněným označením 
původu, chráněným zeměpisným 
označením nebo s vnitrostátními 
značkami jakosti,
vb) stanovení přísnějších pravidel 
produkce, která jsou přísnější než pravidla 
Unie nebo vnitrostátní pravidla,

vi) nakládání s vedlejšími produkty a 
odpady, zejména za účelem ochrany jakosti 
vod, půdy a krajiny, jakož i k zachování 
nebo podpoře biologické rozmanitosti, a

vi) nakládání s vedlejšími produkty a 
odpady, zejména za účelem ochrany jakosti 
vod, půdy a krajiny, jakož i k zachování 
nebo podpoře biologické rozmanitosti, 

vii) přispívání k udržitelnému využívání 
přírodních zdrojů a ke zmírňování změny 
klimatu;

vii) přispívání k udržitelnému využívání 
přírodních zdrojů a ke zmírňování změny 
klimatu,
viia) rozvoj iniciativ v oblasti propagace 
a uvádění na trh,
viib) správu vzájemných fondů uvedených 
v článku 37 nařízení (EU) č. […] o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV),
viic) zavádění nástrojů pro předcházení 
krizím a jejich řešení, zejména 
prostřednictvím soukromého skladování, 
zpracování, propagace produktů, 
prodejních akcí a v krajním případě 
stažení z trhu,
viid) poskytování technické pomoci 
nezbytné pro využívání termínových trhů 
a systémů pojištění jejich členy,
viie) vyjednávání smluv o dodávkách 
průmyslových prostředků vedená jménem 
organizace nebo případně jménem jejích 
členů se subjekty odvětví, která dodávají 
zemědělskému sektoru suroviny,
viif) vyjednávání smluv o dodávkách 
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zemědělských a potravinářských produktů 
vedená jménem organizace nebo případně 
jménem jejích členů se subjekty odvětví, 
která odebírají produkty zemědělského 
sektoru; 

d) nezaujímají dominantní postavení na 
daném trhu, není-li to nutné k plnění cílů 
stanovených v článku 39 Smlouvy.

da) uvádějí na trh výrobky, které jsou 
vyloučeny kódem KN ex 22.08 podle 
přílohy I Smlouvy, za předpokladu, že 
podíl těchto výrobků, které neuvádí 
příloha I, nepřesáhne 49 % celkového 
objemu uvedeného na trh, aniž by tato 
skutečnost znamenala ztrátu oficiálního 
postavení organizace producentů 
v uznaném zemědělském odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 294, 296, 297, 1592, 
1600, 1602, 1605, 1628, 1648, 1660

Návrh nařízení
Článek 106

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 106 Článek 106

Organizace producentů Organizace producentů
Členské státy na požádání uznají 
organizace producentů, které

Členské státy na požádání uznají 
organizace producentů v odvětví ovoce 
a zeleniny a na požádání mohou uznat 
organizace producentů ve všech ostatních 
odvětvích, které

a) založili producenti v odvětvích
uvedených v čl. 1 odst. 2;

a) založili a spravují zemědělci 
v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2;

b) byly vytvořeny z podnětu producentů; b) byly vytvořeny z podnětu zemědělců;

c) sledují zvláštní cíl, který může být 
zaměřen alespoň na jednu z těchto oblastí:

c) sledují zvláštní cíl, který může být 
zaměřen na tyto oblasti:



PE501.994v01-00 6/113 AM\921910CS.doc

CS

i) zajištění plánování produkce a její 
přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde 
o jakost a množství,

i) zajištění plánování produkce a její 
přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde 
o jakost a množství,

ii) koncentraci nabídky a uvádění produktů 
vyprodukovaných jejími členy na trh,

ii) koncentraci nabídky a uvádění produktů 
vyprodukovaných jejími členy na trh,

iii) optimalizaci výrobních nákladů 
a zajišťování stálosti cen producentů,

iii) optimalizaci výrobních nákladů 
a zajišťování stálosti cen producentů,

iv) výzkum zaměřený na udržitelné metody 
výroby a na rozvoj trhu,

iv) výzkum zaměřený na udržitelné metody 
výroby a na rozvoj trhu,

v) podporu a poskytování technické 
pomoci pro používání pěstitelských 
postupů a výrobních technik šetrných k 
životnímu prostředí,

v) podporu a poskytování technické 
pomoci pro používání pěstitelských 
postupů a výrobních technik šetrných k 
životnímu prostředí,

va) podporu a poskytování technické 
pomoci pro používání výrobních 
standardů, které zlepší kvalitu výroby 
a rozšíří výrobky s chráněným označením 
původu, chráněným zeměpisným 
označením nebo s vnitrostátními 
značkami jakosti,

vi) nakládání s vedlejšími produkty a 
odpady, zejména za účelem ochrany jakosti 
vod, půdy a krajiny, jakož i k zachování 
nebo podpoře biologické rozmanitosti, a

vi) nakládání s vedlejšími produkty a 
odpady, zejména za účelem ochrany jakosti 
vod, půdy a krajiny, jakož i k zachování 
nebo podpoře biologické rozmanitosti, 

vii) přispívání k udržitelnému využívání 
přírodních zdrojů a ke zmírňování změny 
klimatu;

vii) přispívání k udržitelnému využívání 
přírodních zdrojů,

viia) rozvoj iniciativ v oblasti propagace 
a uvádění na trh,
viib) rozvoj iniciativ umožňujících 
posílení inovace,
viic) zavádění nástrojů pro předcházení 
krizím a jejich řešení, soukromého 
skladování, zpracování, propagace 
produktů a prodejních akcí,
viid) podporu a poskytování technické 
pomoci nezbytné pro využívání 
termínových trhů a systémů pojištění 
jejich členy;

d) nezaujímají dominantní postavení na 
daném trhu, není-li to nutné k plnění cílů 
stanovených v článku 39 Smlouvy.

d) nezaujímají dominantní postavení na 
daném trhu, není-li to nutné k plnění cílů 
stanovených v článku 39 Smlouvy;
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da) uvádějí na trh výrobky, jež nejsou 
obsaženy v příloze I ke Smlouvě, za 
předpokladu, že podíl těchto výrobků, 
které neuvádí příloha I, nepřesáhne 49 % 
celkového objemu uvedeného na trh, aniž 
by tato skutečnost znamenala ztrátu 
oficiálního postavení organizace 
producentů v uznaném zemědělském 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 301

Návrh nařízení
Článek 106 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 106a
Stanovy organizací producentů

1. Stanovy organizace producentů 
zavazují její členy zejména:
a) k tomu, aby uplatňovali pravidla přijatá 
organizací producentů ohledně podávání 
zpráv o produkci, produkce samotné, 
uvádění produktů na trh a ochrany 
životního prostředí;
b) k tomu, aby byli ve vztahu ke 
konkrétnímu produktu daného podniku 
členy pouze jedné organizace producentů, 
aniž je dotčena jakákoli výjimka, kterou 
v řádně odůvodněných případech udělí 
příslušný členský stát členům organizace 
producentů, kteří mají dvě různé 
produkční jednotky nacházející se 
v různých zeměpisných oblastech;
c) k poskytování údajů požadovaných 
organizací producentů ke statistickým 
účelům, zejména pokud jde o pěstitelské 
plochy, produkci, výnosy a přímé prodeje.
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2. Stanovy organizace producentů rovněž 
stanoví:
a) postupy pro stanovení, přijetí a změnu 
pravidel uvedených v odstavci 1;
b) předepisování členských příspěvků 
nezbytných k financování organizace 
producentů;
c) pravidla umožňující členům organizace 
producentů vykonávat demokratickou 
kontrolu vlastní organizace a jejích 
rozhodnutí;
d) sankce za porušení povinností 
vyplývajících ze stanov, zejména za 
neplacení příspěvků, nebo porušení 
pravidel stanovených organizací 
producentů;
e) pravidla pro přijímání nových členů, 
zejména minimální dobu členství, která 
nesmí být kratší než rok; 
f) účetní a rozpočtová pravidla nezbytná 
pro fungování organizace.
3. Organizace producentů se považují za 
organizace jednající v hospodářských 
záležitostech za své členy a jejich jménem 
v rámci své působnosti, ať už vlastnictví 
příslušných produktů bylo nebo nebylo 
převedeno z producenta na organizaci 
producentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 301

Návrh nařízení
Článek 106 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 106a

Stanovy organizací producentů
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1. Stanovy organizace producentů 
zavazují její členy zejména:
a) k tomu, aby uplatňovali pravidla přijatá 
organizací producentů ohledně podávání 
zpráv o produkci, produkce samotné, 
uvádění produktů na trh a ochrany 
životního prostředí;
b) k tomu, aby byli ve vztahu ke 
konkrétnímu produktu daného podniku 
členy pouze jedné organizace producentů, 
aniž je dotčena jakákoli výjimka, kterou v 
řádně odůvodněných případech udělí 
příslušný členský stát členům organizace 
producentů, kteří mají dvě různé 
produkční jednotky nacházející se v 
různých zeměpisných oblastech;
c) k poskytování údajů požadovaných 
organizací producentů ke statistickým 
účelům, zejména pokud jde o pěstitelské 
plochy, produkci, výnosy a přímé prodeje.
2. Stanovy sdružení organizace 
producentů rovněž stanoví:
a) postupy pro stanovení, přijetí a změnu 
pravidel uvedených v odstavci 1;
b) předepisování členských příspěvků 
nezbytných k financování organizace 
producentů;
c) pravidla umožňující členům organizace 
producentů vykonávat demokratickou 
kontrolu vlastní organizace a jejích 
rozhodnutí;
d) sankce za porušení povinností 
vyplývajících ze stanov, zejména za 
neplacení příspěvků, nebo porušení 
pravidel stanovených organizací 
producentů;
e) pravidla pro přijímání nových členů, 
zejména minimální dobu členství, která 
nesmí být kratší než rok; 
f) účetní a rozpočtová pravidla nezbytná 
pro fungování organizace.
3. Organizace producentů se považují za 
organizace jednající v hospodářských 
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záležitostech za své členy a jejich jménem 
v rámci své působnosti, ať už vlastnictví 
příslušných produktů bylo nebo nebylo 
převedeno z producenta na organizaci 
producentů.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 302

Návrh nařízení
Článek 106 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 106b
Uznání organizací producentů

1. Členské státy uznají za organizace 
producentů všechny právnické osoby nebo 
jasně vymezené složky právnických osob, 
které o uznání požádají, pokud:
a) splňují požadavky uvedené v čl. 106 
odst. 1 písm. b) a c);
b) mají minimální počet členů nebo 
disponují minimálním objemem tržní 
produkce, který stanoví daný členský stát, 
v oblasti, v níž vyvíjejí činnost;
c) existují dostatečné důkazy o řádném 
výkonu jejich činnosti z hlediska trvání 
a efektivnosti, poskytování lidské, 
materiální a technické podpory svým 
členům a koncentrace nabídky;
d) mají stanovy, jež jsou v souladu 
s ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto 
odstavce.
2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
organizace producentů, které byly uznány 
před 1. lednem 2014 na základě 
vnitrostátních právních předpisů a splňují 
podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto 
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článku, se považují za uznané organizace 
producentů podle čl. 106.
3. Organizace producentů, které byly 
uznány před 1. lednem 2014 na základě 
vnitrostátních právních předpisů, ale 
nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1 
tohoto článku, mohou i nadále vykonávat 
svou činnost podle vnitrostátních 
právních předpisů do 1. ledna 2015.
4. Členské státy:
a) rozhodnou o uznání organizace 
producentů do čtyř měsíců od podání 
žádosti, k níž jsou přiloženy všechny 
příslušné podpůrné důkazy; tato žádost se 
podává v členském státě, v němž má 
organizace své ústředí;
b) provádějí kontroly v intervalech, jež 
samy určí, s cílem prověřit, zda uznané 
organizace producentů dodržují 
ustanovení této kapitoly;
c) v případě, že zjistí nedodržování či 
nesrovnalosti při provádění opatření 
stanovených v této kapitole, uloží těmto 
organizacím a sdružením příslušné 
sankce a je-li to nezbytné, rozhodnou 
o odebrání uznání;
d) každoročně do 31. března informují 
Komisi o všech rozhodnutích o udělení, 
zamítnutí nebo odebrání uznání přijatých 
v předchozím kalendářním roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 302

Návrh nařízení
Článek 106 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 106b
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Uznání organizací producentů
1. Členské státy mohou uznat za 
organizace producentů všechny právnické 
osoby nebo jasně vymezené složky 
právnických osob, které o uznání 
požádají, pokud:
a) splňují požadavky uvedené v čl. 106 
odst. 1 písm. b) a c);
b) mají minimální počet členů nebo 
disponují minimálním objemem tržní 
produkce, který stanoví daný členský stát, 
v oblasti, v níž vyvíjejí činnost;
c) existují dostatečné důkazy o řádném 
výkonu jejich činnosti z hlediska trvání 
a efektivnosti, poskytování lidské, 
materiální a technické podpory svým 
členům a koncentrace nabídky;
d) mají stanovy, jež jsou v souladu 
s ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto 
odstavce.
2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
organizace producentů, které byly uznány 
před 1. lednem 2014 na základě 
vnitrostátních právních předpisů a splňují 
podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku, se považují za uznané organizace 
producentů podle čl. 106.
3. Organizace producentů, které byly 
uznány před 1. lednem 2014 na základě 
vnitrostátních právních předpisů, ale 
nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1 
tohoto článku, mohou i nadále vykonávat 
svou činnost podle vnitrostátních 
právních předpisů do 1. ledna 2015.
4. Členské státy:
a) rozhodnou o uznání organizace 
producentů do čtyř měsíců od podání 
žádosti, k níž jsou přiloženy všechny 
příslušné podpůrné důkazy; tato žádost se 
podává v členském státě, v němž má 
organizace své ústředí;
b) provádějí kontroly v intervalech, jež 
samy určí, s cílem prověřit, zda uznané 
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organizace producentů dodržují 
ustanovení této kapitoly;
c) v případě, že zjistí nedodržování či 
nesrovnalosti při provádění opatření 
stanovených v této kapitole, uloží těmto 
organizacím a sdružením příslušné 
sankce a je-li to nezbytné, rozhodnou 
o odebrání uznání;
d) každoročně do 31. března informují 
Komisi o všech rozhodnutích o udělení, 
zamítnutí nebo odebrání uznání přijatých 
v předchozím kalendářním roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 303

Návrh nařízení
Článek 106 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 106c

Externí zajišťování služeb
Členské státy mohou povolit uznané 
organizaci producentů nebo uznanému 
sdružení organizací producentů, aby 
kteroukoli ze svých činností (kromě 
výroby) zajišťovaly externě, včetně svěření 
činnosti dceřiným společnostem, pokud 
dotčenému členskému státu dostatečně 
prokáže, že se jedná o vhodné řešení pro 
dosažení cílů organizace producentů nebo 
sdružení organizací producentů a že 
organizace producentů nebo sdružení 
organizací producentů nadále odpovídají 
za plnění činnosti zajišťované externě 
a veškerou kontrolu správy obchodních 
dohod o zajišťované činnosti a za dohled 
nad nimi. Organizace nebo sdružení si 
především musí ponechat pravomoc 
vydávat pokyny závazné pro subjekty, jimž 
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byly činnosti svěřeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 303

Návrh nařízení
Článek 106 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 106c
Externí zajišťování služeb

Členské státy mohou povolit uznané 
organizaci producentů nebo uznanému 
sdružení organizací producentů, aby 
kteroukoli ze svých činností (kromě 
výroby) zajišťovaly externě, včetně svěření 
činnosti dceřiným společnostem, pokud 
dotčenému členskému státu dostatečně 
prokáže, že se jedná o vhodné řešení pro 
dosažení cílů organizace producentů nebo 
sdružení organizací producentů a že 
organizace producentů nebo sdružení 
organizací producentů nadále odpovídají 
za plnění činnosti zajišťované externě 
a veškerou kontrolu správy obchodních 
dohod o zajišťované činnosti a za dohled 
nad nimi. Organizace nebo sdružení si 
především musí ponechat pravomoc 
vydávat pokyny závazné pro subjekty, jimž 
byly činnosti svěřeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1680
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Návrh nařízení
Článek 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 107 Článek 107
Sdružení organizací producentů Sdružení organizací producentů

Členské státy na požádání uznají sdružení 
organizací producentů v odvětvích 
uvedených v čl. 1 odst. 2, která byla 
vytvořena z podnětu uznaných organizací 
producentů. 

Členské státy mohou uznat sdružení 
organizací producentů v konkrétním 
odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, která byla 
vytvořena z podnětu uznaných organizací 
producentů.

Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů podle pravidel 
přijatých v souladu s článkem 114.

Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů podle pravidel 
přijatých v souladu s článkem 114.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1680

Návrh nařízení
Článek 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 107 Článek 107
Sdružení organizací producentů Sdružení organizací producentů

Členské státy na požádání uznají sdružení 
organizací producentů v odvětvích 
uvedených v čl. 1 odst. 2, která byla 
vytvořena z podnětu uznaných organizací 
producentů. 

Členské státy mohou uznat sdružení 
organizací producentů v konkrétním 
odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, která byla 
vytvořena z podnětu uznaných organizací 
producentů.

Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů podle pravidel 
přijatých v souladu s článkem 114.

Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů podle pravidel 
přijatých v souladu s článkem 114.

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 304-318, 1721, 1738, 
1750

Návrh nařízení
Článek 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 108 Článek 108

Mezioborové organizace Mezioborové organizace
1. Členské státy na požádání uznají
mezioborové organizace v odvětvích 
uvedených v čl. 1 odst. 2, které

1. Členské státy mohou uznat mezioborové 
organizace v odvětvích uvedených v čl. 1 
odst. 2, které o uznání oficiálně požádaly a 
které

a) se skládají ze zástupců hospodářských 
činností spojených s produkcí a/nebo 
zpracováním produktů nebo obchodem 
s nimi v jednom nebo více odvětvích;

a) se skládají ze zástupců hospodářských 
činností spojených s produkcí a 
souvisejících s alespoň jednou z 
následujících fází dodavatelského řetězce: 
zpracováním produktů nebo obchodem 
s nimi včetně distribuce v jednom nebo 
více odvětvích;

b) vznikly z podnětu všech nebo některých 
organizací nebo sdružení, které je tvoří;

b) vznikly z podnětu všech nebo některých 
organizací nebo sdružení, které je tvoří;

ba) se zabývají produkty nebo skupinami 
produktů, které do své činnosti nezahrnují 
předešlé uznané mezioborové organizace;

c) sledují zvláštní cíl, který může být 
zaměřen alespoň na jednu z těchto oblastí:

c) sledují zvláštní cíl s přihlédnutím k 
zájmům svých členů a zájmům 
spotřebitelů, tento cíl může být zaměřen 
zejména na jednu z těchto oblastí:

i) zlepšení znalosti a transparentnosti 
produkce a trhu, včetně zveřejňování 
statistických údajů o cenách, objemech a 
dobách trvání dříve uzavřených smluv a 
poskytování analýz možného budoucího 
rozvoje trhu na regionální nebo celostátní 
úrovni,

i) zlepšení znalosti a transparentnosti 
produkce a trhu, včetně zveřejňování 
statistických údajů o produkčních 
nákladech, cenách spolu s případnými 
ukazateli týkajícími se cen, objemech a 
dobách trvání dříve uzavřených smluv a 
poskytování analýz možného budoucího 
rozvoje trhu na regionální, celostátní nebo
mezinárodní úrovni,
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ia) zlepšení znalosti předpokládaného 
produkčního potenciálu a zjišťování 
tržních cen,

ii) podpora lepší koordinace uvádění 
produktů na trh, zvláště prostřednictvím 
průzkumů a studií trhu,

ii) podpora lepší koordinace uvádění 
produktů na trh, zvláště prostřednictvím 
průzkumů a studií trhu,

iia) průzkum potenciálních vývozních 
trhů,

iii) vypracovávání vzorů smluv 
slučitelných s pravidly Unie,

iii) aniž jsou dotčena ustanovení článků 
104a a 113a vypracovávání vzorů smluv 
slučitelných s pravidly Unie pro prodej 
zemědělských produktů odběratelům 
anebo dodávky zpracovaných produktů 
distributorům a maloobchodníkům 
s ohledem na potřebu zajištění 
spravedlivých podmínek hospodářské 
soutěže a zabránění narušení trhu, 

iv) plnější využívání potenciálu produktů, iv) plnější využívání potenciálu produktů 
včetně odbytu a rozvoj iniciativ k posílení 
hospodářské konkurenceschopnosti 
a inovací,

v) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k racionalizaci, 
zlepšení a změně zaměření produkce na 
produkty, které lépe vyhovují požadavkům 
trhu a chuti a očekávání spotřebitelů, 
zejména pokud jde o jakost produktů, 
včetně zvláštních vlastností produktů s 
chráněným označením původu nebo 
chráněným zeměpisným označením, a 
ochranu životního prostředí,

v) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k inovacím,
racionalizaci, zlepšení a změně zaměření 
produkce, případně zpracování nebo 
obchodu s produkty, které lépe vyhovují 
požadavkům trhu a chuti a očekávání 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů, včetně zvláštních vlastností 
produktů s chráněným označením původu 
nebo chráněným zeměpisným označením, a 
ochranu životního prostředí,

vi) vývoj postupů k omezení spotřeby 
veterinárních léčivých přípravků nebo 
přípravků na ochranu rostlin a jiných 
používaných látek a k zajištění jakosti 
produktů, stejně jako ochrany půdy a vod,

vi) omezení spotřeby veterinárních 
léčivých přípravků nebo přípravků na 
ochranu rostlin, lepší řízení jiných 
používaných látek, zajištění jakosti 
produktů, stejně jako ochrany půdy a vod, 
zvýšení bezpečnosti potravin, zejména 
prostřednictvím vysledovatelnosti 
produktů, a zlepšení zdraví a životních 
podmínek zvířat,

vii) vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení 
jakosti produktů ve všech fázích produkce 
a uvádění na trh,

vii) vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení 
jakosti produktů ve všech fázích produkce 
a případně zpracování nebo uvádění na 
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trh,

viia) stanovení minimální jakosti a 
minimálních norem pro obaly a obchodní 
úpravu,

viii) využívání možností ekologického
zemědělství a ochranu a podporu tohoto 
zemědělství, jakož i označení původu, 
značek jakosti a zeměpisných označení,

viii) působení s cílem obhajovat, chránit a 
podporovat ekologické zemědělství a 
označení původu, značky jakosti a 
zeměpisná označení,

ix) podporu a provádění výzkumu 
zaměřeného na integrovanou a udržitelnou 
produkci nebo jiné produkční metody 
šetrné k životnímu prostředí,

ix) podpora a provádění výzkumu 
zaměřeného na integrovanou a udržitelnou 
produkci nebo jiné produkční metody 
šetrné k životnímu prostředí,

x) podporování zdravé spotřeby produktů a 
informování o škodlivých účincích 
spotřeby v nebezpečné míře,

x) podporování střídmé a zodpovědné
spotřeby produktů na vnitřním trhu 
anebo informování o škodlivých účincích 
spotřeby v nebezpečné míře, 

xa) podporování spotřeby anebo 
poskytování informací o produktech na 
vnitřním a vnějším trhu,

xi) provádění propagačních akcí, zejména 
ve třetích zemích.

xia) provádění kolektivních postupů s 
cílem předcházet zdravotním, 
rostlinolékařským a ekologickým rizikům 
a nepředvídaným událostem souvisejícím 
s produkcí a případně zpracováním nebo 
obchodem či distribucí zemědělských a 
potravinářských produktů,
xib) přispění k řízení vedlejších výrobků 
a snížení množství odpadů a nakládání s 
odpady.

2. U mezioborových organizací v odvětví 
olivového oleje a stolních oliv a v odvětví 
tabáku může být zvláštní cíl uvedený v 
odst. 1 písm. c) také zaměřen alespoň na 
jednu z těchto oblastí:

2. U mezioborových organizací v odvětví 
olivového oleje a stolních oliv a v odvětví 
tabáku může být zvláštní cíl uvedený v 
odst. 1 písm. c) také zaměřen alespoň na 
jednu z těchto oblastí:

a) koncentraci a koordinaci nabídky a 
uvádění produktů svých členů na trh;

a) koncentraci a koordinaci nabídky a 
uvádění produktů svých členů na trh;

b) společné přizpůsobení produkce 
a zpracování požadavkům trhu 
a zdokonalení produktu;

b) společné přizpůsobení produkce 
a zpracování požadavkům trhu 
a zdokonalení produktu;

c) podporu racionalizace a zlepšení c) podporu racionalizace a zlepšení 
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produkce a zpracování. produkce a zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 304-318, 1697, 1706, 
1738, 1750 and 1766

Návrh nařízení
Článek 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 108 Článek 108

Mezioborové organizace  Mezioborové organizace
1. Členské státy na požádání uznají
mezioborové organizace v odvětvích 
uvedených v čl. 1 odst. 2, které

1. Členské státy mohou uznat mezioborové 
organizace v odvětvích uvedených v čl. 1 
odst. 2, které o uznání oficiálně požádaly a 
které

a) se skládají ze zástupců hospodářských 
činností spojených s produkcí a/nebo 
zpracováním produktů nebo obchodem 
s nimi v jednom nebo více odvětvích;

a) se skládají ze zástupců hospodářských 
činností spojených s produkcí a 
souvisejících s alespoň jednou z 
následujících fází dodavatelského řetězce: 
zpracováním produktů nebo obchodem 
s nimi včetně distribuce v jednom nebo 
více odvětvích; 

aa) zahrnují jeden nebo více regionů 
Unie, důsledkem čehož představují 
významný podíl hospodářských činností 
v daném odvětví;

b) vznikly z podnětu všech nebo některých 
organizací nebo sdružení, které je tvoří;

b) vznikly z podnětu všech nebo některých 
organizací nebo sdružení, které je tvoří;

ba) se zabývají produkty nebo skupinami 
produktů, které do své činnosti nezahrnují 
předešlé uznané mezioborové organizace;

c) sledují zvláštní cíl, který může být
zaměřen alespoň na jednu z těchto oblastí:

c) sledují zvláštní cíl s přihlédnutím k 
zájmům svých členů a zájmům 
spotřebitelů, tento cíl může být zaměřen 
zejména na jednu z těchto oblastí:

i) zlepšení znalosti a transparentnosti 
produkce a trhu, včetně zveřejňování 
statistických údajů o cenách, objemech a 

i) zlepšení znalosti a transparentnosti 
produkce a trhu, včetně zveřejňování 
statistických údajů o produkčních 



PE501.994v01-00 20/113 AM\921910CS.doc

CS

dobách trvání dříve uzavřených smluv a 
poskytování analýz možného budoucího 
rozvoje trhu na regionální nebo celostátní 
úrovni,

nákladech, cenách spolu s případnými 
ukazateli týkajícími se cen, objemech a 
dobách trvání dříve uzavřených smluv a 
poskytování analýz možného budoucího 
rozvoje trhu na regionální, celostátní nebo
mezinárodní úrovni,

ia) zlepšení znalosti předpokládaného 
produkčního potenciálu a zjišťování 
tržních cen,

ii) podpora lepší koordinace uvádění 
produktů na trh, zvláště prostřednictvím 
průzkumů a studií trhu,

ii) podpora lepší koordinace uvádění 
produktů na trh, zvláště prostřednictvím 
průzkumů a studií trhu,

iia) průzkum potenciálních vývozních 
trhů,

iii) vypracovávání vzorů smluv 
slučitelných s pravidly Unie,

iii) aniž jsou dotčena ustanovení článků 
104a a 113a vypracovávání vzorů smluv 
slučitelných s pravidly Unie pro prodej 
zemědělských produktů odběratelům 
anebo dodávky zpracovaných produktů 
distributorům a maloobchodníkům 
s ohledem na potřebu zajištění 
spravedlivých podmínek hospodářské 
soutěže a zabránění narušení trhu, 

iv) plnější využívání potenciálu produktů, iv) plnější využívání potenciálu produktů, 
včetně odbytu, zejména potenciálu 
ekologických chemických produktů,

v) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k racionalizaci, 
zlepšení a změně zaměření produkce na
produkty, které lépe vyhovují požadavkům 
trhu a chuti a očekávání spotřebitelů, 
zejména pokud jde o jakost produktů, 
včetně zvláštních vlastností produktů s 
chráněným označením původu nebo 
chráněným zeměpisným označením, a 
ochranu životního prostředí,

v) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k inovacím,
racionalizaci, zlepšení a změně zaměření 
produkce, případně zpracování nebo 
obchodu s produkty, které lépe vyhovují 
požadavkům trhu a chuti a očekávání 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů, včetně zvláštních vlastností 
produktů s chráněným označením původu 
nebo chráněným zeměpisným označením, a 
ochranu životního prostředí,

vi) vývoj postupů k omezení spotřeby 
veterinárních léčivých přípravků nebo 
přípravků na ochranu rostlin a jiných 
používaných látek a k zajištění jakosti 
produktů, stejně jako ochrany půdy a vod,

vi) vývoj postupů k omezení spotřeby 
veterinárních léčivých přípravků nebo 
přípravků na ochranu rostlin, lepšímu 
řízení jiných používaných látek, k zajištění 
jakosti produktů, stejně jako ochrany půdy 
a vod, ke zvýšení bezpečnosti potravin, 
zejména prostřednictvím vysledovatelnosti 
produktů, a ke zlepšení zdraví a životních 
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podmínek zvířat,
vii) vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení 
jakosti produktů ve všech fázích produkce 
a uvádění na trh,

vii) vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení 
jakosti produktů ve všech fázích produkce 
a případně zpracování nebo uvádění na 
trh,

viia) stanovení minimální jakosti a 
minimálních norem pro obaly a obchodní 
úpravu,

viii) využívání možností ekologického
zemědělství a ochranu a podporu tohoto 
zemědělství, jakož i označení původu, 
značek jakosti a zeměpisných označení,

viii) působení s cílem obhajovat, chránit a 
podporovat ekologické zemědělství a 
označení původu, značky jakosti a 
zeměpisná označení,

ix) podporu a provádění výzkumu 
zaměřeného na integrovanou a udržitelnou 
produkci nebo jiné produkční metody 
šetrné k životnímu prostředí,

ix) podpora a provádění výzkumu 
zaměřeného na integrovanou a udržitelnou 
produkci nebo jiné produkční metody 
šetrné k životnímu prostředí,

x) podporování zdravé spotřeby produktů a 
informování o škodlivých účincích 
spotřeby v nebezpečné míře,

x) podporování střídmé a zodpovědné
spotřeby produktů na vnitřním trhu anebo
informování o škodlivých účincích 
spotřeby v nebezpečné míře a podporování 
spotřeby nebo poskytování informací o 
produktech na vnitřním a vnějším trhu,

xi) provádění propagačních akcí, zejména 
ve třetích zemích.

xia) provádění kolektivních postupů s 
cílem předcházet zdravotním, 
rostlinolékařským a ekologickým rizikům 
a nepředvídaným událostem souvisejícím 
s produkcí a případně zpracováním nebo 
obchodem či distribucí zemědělských a 
potravinářských produktů,
xib) přispění k řízení vedlejších výrobků 
a odpadu.

2. U mezioborových organizací v odvětví 
olivového oleje a stolních oliv a v odvětví 
tabáku může být zvláštní cíl uvedený v 
odst. 1 písm. c) také zaměřen alespoň na 
jednu z těchto oblastí:  
a) koncentraci a koordinaci nabídky a 
uvádění produktů svých členů na trh;
b) společné přizpůsobení produkce 
a zpracování požadavkům trhu 
a zdokonalení produktu;
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c) podporu racionalizace a zlepšení 
produkce a zpracování.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1774

Návrh nařízení
Článek 108 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 108a
Uznání mezioborových organizací

1. Členské státy mohou uznat na požádání 
mezioborové organizace, pokud tyto 
organizace:
a) splňují požadavky uvedené v článku 
108;
b) vykonávají svou činnost v jednom nebo 
více regionech daného území;
c) představují významnou část 
hospodářských činností uvedených 
v čl. 108 odst. 1 písm. a);
d) nejsou samy zapojeny do produkce, 
zpracovávání nebo obchodování, s 
výjimkou případů uvedených v čl. 108 
odst. 2.
2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
mezioborové organizace, které byly 
uznány před 1. lednem 2014 podle 
vnitrostátních právních předpisů a které 
splňují podmínky uvedené v odstavci 1, se 
považují za uznané mezioborové 
organizace podle článku 108.
3. Mezioborové organizace, které byly 
uznány před 1. lednem 2014 podle 
vnitrostátních právních předpisů, ale 
nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1 
tohoto článku, mohou i nadále vykonávat 
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svou činnost podle vnitrostátních 
právních předpisů do 1. ledna 2015.
4. Pokud členské státy rozhodují o uznání 
mezioborové organizace v souladu 
s odstavcem 1 nebo 2:
a) rozhodnou o udělení uznání ve lhůtě 
čtyř měsíců od podání žádosti doplněné 
všemi příslušnými podpůrnými doklady; 
tato žádost se podává v členském státě, 
v němž má organizace své ústředí;
b) provádějí kontroly v intervalech, jež 
samy určí, ve snaze prověřit, zda uznané 
mezioborové organizace dodržují 
podmínky, jimiž se řídí jejich uznávání;
c) v případě, že zjistí nedodržování či 
nesrovnalosti při provádění opatření 
stanovených v tomto nařízení, uloží těmto 
organizacím stanovené sankce a případně 
rozhodnou o odebrání uznání;
d) odeberou uznání, pokud již nesplňují 
požadavky a podmínky pro uznání 
stanovené v tomto článku;
e) každoročně do 31. března informují 
Komisi o všech rozhodnutích o udělení, 
zamítnutí nebo odebrání uznání přijatých 
v předchozím kalendářním roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1775

Návrh nařízení
Článek 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 109 vypouští se
Organizace hospodářských subjektů

Pro účely tohoto nařízení zahrnují 
organizace hospodářských subjektů v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv 
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uznané organizace producentů, uznané 
mezioborové organizace nebo uznané 
organizace dalších hospodářských 
subjektů nebo jejich sdružení.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1775

Návrh nařízení
Článek 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 109 vypouští se
Organizace hospodářských subjektů

Pro účely tohoto nařízení zahrnují 
organizace hospodářských subjektů v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv 
uznané organizace producentů, uznané 
mezioborové organizace nebo uznané 
organizace dalších hospodářských 
subjektů nebo jejich sdružení.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 321

Návrh nařízení
Článek 109 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 109a
Úloha seskupení

1. Za účelem zlepšení a stabilizace 
fungování trhu s produkty, kterým bylo 
uděleno chráněné označení původu či 
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chráněné zeměpisné označení podle 
nařízení (ES) č. XXXXXXX o režimech 
jakosti zemědělských produktů, mohou 
členské státy, v nichž jsou produkty 
vyráběny, stanovit obchodní pravidla s 
cílem regulovat nabídku, zejména 
prostřednictvím prováděcích rozhodnutí 
přijatých seskupeními uvedenými v 
článku 42 nařízení (ES) č. XXXXXXX o 
režimech jakosti zemědělských produktů.
2. Tato pravidla jsou přiměřená 
sledovanému cíli a:
a) vztahují se pouze na regulaci nabídky 
a mají za cíl přizpůsobit nabídku produktu 
poptávce;
b) mohou být závazná po dobu nejvýše 
pěti let od uvedení na trh s možností 
prodloužení;
c) nesmí se týkat transakcí provedených 
po prvním uvedení dotčeného produktu na 
trh;
d) nesmí umožnit stanovování cen, a to 
ani orientačních či doporučených;
e) nesmí mít za následek nedostupnost 
neúměrného podílu dotčeného produktu, 
který by jinak byl k dispozici;
f) nesmí být v jejich důsledku 
hospodářskému subjektu bráněno 
v zahájení produkce daného produktu.
3. Pravidla uvedená v odstavci 1 musí být 
hospodářským subjektům dána na vědomí 
prostřednictvím zveřejnění v plném znění 
v úředním tisku dotčeného členského 
státu.
4. Rozhodnutí a opatření přijatá 
členskými státy v souladu s ustanoveními 
tohoto článku v roce n se sdělí Komisi 
nejpozději 1. března roku n + 1.
5. Komise může členský stát požádat, aby 
své rozhodnutí zrušil, pokud shledá, že 
toto rozhodnutí brání hospodářské soutěži 
na podstatné části vnitřního trhu, 
narušuje volný pohyb zboží nebo je 
v rozporu s cíli článku 39 Smlouvy 
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o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 322-325, 1793

Návrh nařízení
Článek 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110 Článek 110
Rozšíření působnosti pravidel Rozšíření působnosti pravidel

1. Je-li uznaná organizace producentů, 
uznané sdružení organizací producentů 
nebo uznaná mezioborová organizace 
působící v konkrétním hospodářském 
prostoru nebo prostorech členského státu 
považována za reprezentativní, pokud jde o 
produkci nebo zpracování daného produktu 
nebo obchod s ním, může dotyčný členský 
stát na její žádost vyhlásit určité dohody, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě, sjednané v rámci této organizace, za 
závazné na omezenou dobu i pro jiné 
jednotlivé hospodářské subjekty a jejich 
seskupení, které působí v dotyčném 
hospodářském prostoru nebo prostorech a 
nejsou členy této organizace nebo tohoto 
sdružení.

1. Je-li uznaná organizace producentů, 
uznané sdružení organizací producentů 
nebo uznaná mezioborová organizace 
působící v konkrétním hospodářském 
prostoru nebo prostorech členského státu 
považována za reprezentativní, pokud jde o 
produkci nebo zpracování daného produktu 
nebo obchod s ním, může dotyčný členský 
stát na její žádost vyhlásit určité dohody, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě, sjednané v rámci této organizace, za 
závazné na omezenou dobu i pro jiné 
jednotlivé hospodářské subjekty a jejich 
seskupení, které působí v dotyčném 
hospodářském prostoru nebo prostorech a 
nejsou členy této organizace nebo tohoto 
sdružení.

2. „Hospodářským prostorem“ se rozumí 
zeměpisné území tvořené přilehlými nebo 
sousedními pěstitelskými regiony, v nichž 
jsou pěstitelské i obchodní podmínky 
stejnorodé.

2. „Hospodářským prostorem“ se rozumí 
zeměpisné území tvořené přilehlými nebo 
sousedními pěstitelskými regiony, v nichž 
jsou pěstitelské i obchodní podmínky 
stejnorodé.

3. Organizace nebo sdružení se považuje za 
reprezentativní, pokud v dotčeném 
hospodářském prostoru nebo prostorech 
členského státu:

3. Organizace nebo sdružení se považuje za 
reprezentativní, pokud v dotčeném 
hospodářském prostoru nebo prostorech 
členského státu:

a) na ni připadá následující podíl objemu 
produkce nebo zpracování dotčeného 
produktu nebo produktů nebo obchodu s 

a) na ni připadá následující podíl objemu 
produkce nebo zpracování dotčeného 
produktu nebo produktů nebo obchodu s 
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nimi: nimi:
i) u organizací producentů v odvětví ovoce 
a zeleniny alespoň 60 % nebo

i) u organizací producentů v odvětví ovoce 
a zeleniny alespoň 60 % nebo

ii) v ostatních případech alespoň dvě 
třetiny a 

ii) v ostatních případech alespoň dvě 
třetiny a 

b) v případě organizací producentů na ni 
připadá více než 50 % dotčených 
producentů.

b) v případě organizací producentů na ni 
připadá více než 50 % dotčených 
producentů a

ba) v případě mezioborových organizací 
na ni připadá významný podíl 
hospodářských činností podle čl. 108 
odst. 1 písm. a) za podmínek stanovených 
členským státem.

Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti 
pravidel na další hospodářské subjekty více 
hospodářských prostorů, musí organizace 
nebo sdružení prokázat minimální úroveň 
reprezentativnosti vymezené v prvním 
pododstavci pro každý z oborů, které v 
každém z dotyčných hospodářských 
prostorů sdružuje.

Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti 
pravidel na další hospodářské subjekty více 
hospodářských prostorů, musí organizace 
nebo sdružení prokázat minimální úroveň 
reprezentativnosti vymezené v prvním 
pododstavci pro každý z oborů, které v 
každém z dotyčných hospodářských 
prostorů sdružuje.

4. Pravidla, pro něž se může požadovat 
rozšíření působnosti na jiné hospodářské 
subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, 
sledují jeden z těchto cílů:

4. Pravidla, pro něž se může požadovat 
rozšíření působnosti na jiné hospodářské 
subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, se 
týkají jedné z činností sledujících cíle 
stanovené v čl. 106 písm. c) nebo v čl. 108 
odst. 1 písm. c).

a) informování o produkci a trhu;
b) pravidla produkce, která jsou přísnější 
než pravidla Unie nebo vnitrostátní 
pravidla;
c) vypracovávání vzorových smluv 
slučitelných s právními předpisy Unie;
d) pravidla uvádění produktů na trh;
e) pravidla ochrany životního prostředí;
f) opatření na podporu a využívání 
potenciálu produktů;
g) opatření na podporu ekologického 
zemědělství a používání označení původu, 
značek jakosti a zeměpisných označení;
h) výzkum zaměřený na další zhodnocení 
produktů, zejména prostřednictvím 
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nových způsobů využití, které neohrožují 
veřejné zdraví;
i) studie zlepšování jakosti produktů;
j) výzkum především způsobů pěstování, 
které umožňují použití menšího množství 
veterinárních léčivých přípravků nebo 
přípravků na ochranu rostlin a zaručují 
ochranu půdy a životního prostředí;
k) stanovení minimální jakosti a stanovení 
minimálních norem pro obalovou a 
obchodní úpravu;
l) použití certifikovaných semen 
a sledování jakosti produktů.
Tato pravidla nesmějí způsobit újmu jiným 
hospodářským subjektům dotčeného 
členského státu nebo Unii a nesmí mít 
žádné účinky uvedené v čl. 145 odst. 4 
nebo být jinak neslučitelné s platnými 
právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy.

Tato pravidla nesmějí způsobit újmu jiným 
hospodářským subjektům dotčeného 
členského státu nebo Unii a nesmí mít 
žádné účinky uvedené v čl. 145 odst. 4 
nebo být jinak neslučitelné s platnými 
právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy.

4a. Pokud existuje uznaná mezioborová 
organizace pro jeden nebo více produktů, 
nerozšíří členské státy rozhodnutí a 
postupy organizací producentů, které 
spadají do oblasti působnosti uvedené 
mezioborové organizace. 
4b. Rozšíření pravidel uvedené v odstavci 
1 se hospodářským subjektům dává na 
vědomí prostřednictvím zveřejnění v 
plném znění v úředním tisku dotčeného 
členského státu.
4c. Členské poskytnou do 31. března 
každého roku Komisi informace o 
veškerých rozhodnutích přijatých podle 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1783
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Návrh nařízení
Článek 110

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 110 vypouští se
Rozšíření působnosti pravidel

1. Je-li uznaná organizace producentů, 
uznané sdružení organizací producentů 
nebo uznaná mezioborová organizace 
působící v konkrétním hospodářském 
prostoru nebo prostorech členského státu 
považována za reprezentativní, pokud jde 
o produkci nebo zpracování daného 
produktu nebo obchod s ním, může 
dotyčný členský stát na její žádost vyhlásit 
určité dohody, rozhodnutí nebo jednání ve 
vzájemné shodě, sjednané v rámci této 
organizace, za závazné na omezenou dobu 
i pro jiné jednotlivé hospodářské subjekty 
a jejich seskupení, které působí 
v dotyčném hospodářském prostoru nebo 
prostorech a nejsou členy této organizace 
nebo tohoto sdružení.
2. „Hospodářským prostorem“ se rozumí 
zeměpisné území tvořené přilehlými nebo 
sousedními pěstitelskými regiony, v nichž 
jsou pěstitelské i obchodní podmínky 
stejnorodé.
3. Organizace nebo sdružení se považuje 
za reprezentativní, pokud v dotčeném 
hospodářském prostoru nebo prostorech 
členského státu:
a) na ni připadá následující podíl objemu 
produkce nebo zpracování dotčeného 
produktu nebo produktů nebo obchodu s 
nimi:
i) u organizací producentů v odvětví ovoce 
a zeleniny alespoň 60 % nebo
ii) v ostatních případech alespoň dvě 
třetiny a 
b) v případě organizací producentů na ni 
připadá více než 50 % dotčených 
producentů.
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Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti 
pravidel na další hospodářské subjekty 
více hospodářských prostorů, musí 
organizace nebo sdružení prokázat 
minimální úroveň reprezentativnosti 
vymezené v prvním pododstavci pro každý 
z oborů, které v každém z dotyčných 
hospodářských prostorů sdružuje.
4. Pravidla, pro něž se může požadovat 
rozšíření působnosti na jiné hospodářské 
subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, 
sledují jeden z těchto cílů:
a) informování o produkci a trhu;
b) pravidla produkce, která jsou přísnější 
než pravidla Unie nebo vnitrostátní 
pravidla;
c) vypracovávání vzorových smluv 
slučitelných s právními předpisy Unie;
d) pravidla uvádění produktů na trh;
e) pravidla ochrany životního prostředí;
f) opatření na podporu a využívání 
potenciálu produktů;
g) opatření na podporu ekologického 
zemědělství a používání označení původu, 
značek jakosti a zeměpisných označení;
h) výzkum zaměřený na další zhodnocení 
produktů, zejména prostřednictvím 
nových způsobů využití, které neohrožují
veřejné zdraví;

i) studie zlepšování jakosti produktů;
j) výzkum především způsobů pěstování, 
které umožňují použití menšího množství 
veterinárních léčivých přípravků nebo 
přípravků na ochranu rostlin a zaručují 
ochranu půdy a životního prostředí;
k) stanovení minimální jakosti a stanovení 
minimálních norem pro obalovou a 
obchodní úpravu;
l) použití certifikovaných semen 
a sledování jakosti produktů.
Tato pravidla nesmějí způsobit újmu 
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jiným hospodářským subjektům 
dotčeného členského státu nebo Unii a 
nesmí mít žádné účinky uvedené v čl. 145 
odst. 4 nebo být jinak neslučitelné s 
platnými právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1826

Návrh nařízení
Článek 111

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 111 Článek 111
Finanční příspěvky producentů, kteří 

nejsou členy organizace
Finanční příspěvky producentů, kteří 

nejsou členy organizace

Jestliže je působnost pravidel uznané 
organizace producentů, uznaného sdružení 
organizací producentů nebo uznané 
mezioborové organizace rozšířena podle 
článku 110 a jestliže jsou činnosti, na něž 
se tato pravidla vztahují, v obecném 
hospodářském zájmu osob, jejichž činnosti 
jsou spojeny s dotyčnými produkty, může 
členský stát, který udělil uznání, 
rozhodnout, že jednotlivci nebo seskupení, 
kteří nejsou členy organizace, kteří však 
mají z těchto činností prospěch, uhradí 
organizaci v plné nebo částečné výši 
finanční příspěvky placené jejími členy v 
rozsahu, v jakém jsou tyto příspěvky 
určeny ke krytí nákladů bezprostředně 
vzniklých v důsledku provozování 
dotyčných činností.

Jestliže je působnost pravidel uznané 
organizace producentů, uznaného sdružení 
organizací producentů nebo uznané 
mezioborové organizace rozšířena podle 
článku 110 a jestliže jsou činnosti, na něž 
se tato pravidla vztahují, v obecném 
hospodářském zájmu hospodářských 
subjektů, jejichž činnosti jsou spojeny 
s dotyčnými produkty, může členský stát, 
který udělil uznání, po konzultacích se 
všemi dotčenými stranami rozhodnout, že 
jednotlivé hospodářské subjekty nebo 
seskupení, kteří nejsou členy organizace, 
kteří však mají z těchto činností prospěch, 
uhradí organizaci v plné nebo částečné výši 
finanční příspěvky placené jejími členy 
v rozsahu, v jakém jsou tyto příspěvky 
určeny ke krytí nákladů provozování 
dotyčných činností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1819

Návrh nařízení
Článek 111

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 111 vypouští se
Finanční příspěvky producentů, kteří 

nejsou členy organizace
Jestliže je působnost pravidel uznané 
organizace producentů, uznaného 
sdružení organizací producentů nebo 
uznané mezioborové organizace rozšířena 
podle článku 110 a jestliže jsou činnosti, 
na něž se tato pravidla vztahují, v 
obecném hospodářském zájmu osob, 
jejichž činnosti jsou spojeny s dotyčnými 
produkty, může členský stát, který udělil 
uznání, rozhodnout, že jednotlivci nebo 
seskupení, kteří nejsou členy organizace, 
kteří však mají z těchto činností prospěch, 
uhradí organizaci v plné nebo částečné 
výši finanční příspěvky placené jejími 
členy v rozsahu, v jakém jsou tyto 
příspěvky určeny ke krytí nákladů 
bezprostředně vzniklých v důsledku 
provozování dotyčných činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 327
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Návrh nařízení
Článek 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 112 Článek 112
Opatření usnadňující přizpůsobení 

nabídky požadavkům trhu
Opatření usnadňující přizpůsobení 

nabídky požadavkům trhu
Vzhledem k potřebě podpořit činnost 
organizací uvedených v článcích 106 až 
108, která by usnadnila přizpůsobení 
nabídky požadavkům trhu, s výjimkou 
činnosti týkající se stažení produktů z trhu, 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 pro odvětví živých rostlin, hovězího a 
telecího masa, vepřového masa, 
skopového a kozího masa, vajec a 
drůbežího masa, pokud jde o:

Vzhledem k potřebě podpořit činnost 
organizací uvedených v článcích 106 až 
108, která by usnadnila přizpůsobení 
nabídky požadavkům trhu, s výjimkou 
činnosti týkající se stažení produktů z trhu, 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 pro odvětví uvedená v čl. 1 odst. 2, 
pokud jde o:

a) zlepšení jakosti; a) zlepšení jakosti;
b) podporu lepší organizace produkce, 
zpracování a uvádění na trh;

b) podporu lepší organizace produkce, 
zpracování a uvádění na trh;

c) zjednodušení zjišťování vývoje tržních 
cen;

c) zjednodušení zjišťování vývoje tržních 
cen;

d) možnost vypracovávat krátkodobé 
a dlouhodobé předběžné odhady na základě 
používaných výrobních prostředků.

d) možnost vypracovávat krátkodobé
a dlouhodobé předběžné odhady na základě 
používaných výrobních prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1832

Návrh nařízení
Článek 112

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 112 vypouští se
Opatření usnadňující přizpůsobení 

nabídky požadavkům trhu



PE501.994v01-00 34/113 AM\921910CS.doc

CS

Vzhledem k potřebě podpořit činnost 
organizací uvedených v článcích 106 až 
108, která by usnadnila přizpůsobení 
nabídky požadavkům trhu, s výjimkou 
činnosti týkající se stažení produktů z 
trhu, se Komise zmocňuje k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 160 pro odvětví živých rostlin, 
hovězího a telecího masa, vepřového 
masa, skopového a kozího masa, vajec a 
drůbežího masa, pokud jde o:
a) zlepšení jakosti;
b) podporu lepší organizace produkce, 
zpracování a uvádění na trh;
c) zjednodušení zjišťování vývoje tržních 
cen;
d) možnost vypracovávat krátkodobé 
a dlouhodobé předběžné odhady na 
základě používaných výrobních 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 331, 332

Návrh nařízení
Článek 113

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 113 Článek 113

Pravidla pro uvádění na trh za účelem 
zlepšení a stabilizace fungování 

společného trhu s vínem

Pravidla pro uvádění na trh za účelem 
zlepšení a stabilizace fungování 

společného trhu s vínem
1. Za účelem zlepšení a stabilizace 
fungování společného trhu s vínem, včetně 
vinných hroznů, moštů a vín, z nichž jsou 
získány, mohou producentské členské státy 
stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem 
regulovat nabídku, zejména 
prostřednictvím rozhodnutí mezioborových 

1. Za účelem zlepšení a stabilizace 
fungování společného trhu s vínem, včetně 
vinných hroznů, moštů a vín, z nichž jsou 
získány, mohou producentské členské státy 
stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem 
regulovat nabídku, zejména 
prostřednictvím rozhodnutí mezioborových 
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organizací uznaných podle článku 108. organizací uznaných podle článku 108.
Tato pravidla musí být úměrná 
sledovanému cíli a nesmějí

Tato pravidla musí být úměrná 
sledovanému cíli a nesmějí

a) se vztahovat na obchody po prvním 
uvedení daného produktu na trh;

a) se vztahovat na obchody po prvním 
uvedení daného produktu na trh;

b) umožnit určování cen, a to i orientačních 
nebo doporučených;

b) umožnit určování cen, a to i orientačních 
nebo doporučených;

c) zadržet příliš vysoký podíl roční sklizně, 
který by jinak byl dostupný;

c) zadržet příliš vysoký podíl roční sklizně, 
který by jinak byl dostupný;

d) umožnit odepření vydání státních 
osvědčení a osvědčení Unie pro uvádění 
vín do oběhu a na trh, pokud je toto 
uvádění na trh slučitelné s uvedenými 
pravidly.

d) umožnit odepření vydání státních 
osvědčení a osvědčení Unie pro uvádění 
vín do oběhu a na trh, pokud je toto 
uvádění na trh slučitelné s uvedenými 
pravidly.

1a. Pravidla uvedená v odstavci 1 musí být 
hospodářským subjektům dána na vědomí 
prostřednictvím zveřejnění v plném znění 
v úředním tisku dotčeného členského 
státu.
1b. Členské státy poskytnou nejpozději do 
31. března každého roku Komisi 
informace o veškerých rozhodnutích 
přijatých podle tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1843

Návrh nařízení
Článek 113

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 113 vypouští se
Pravidla pro uvádění na trh za účelem 

zlepšení a stabilizace fungování 
společného trhu s vínem

Za účelem zlepšení a stabilizace 
fungování společného trhu s vínem, 
včetně vinných hroznů, moštů a vín, z 
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nichž jsou získány, mohou producentské 
členské státy stanovit pravidla pro uvádění 
na trh s cílem regulovat nabídku, zejména 
prostřednictvím rozhodnutí 
mezioborových organizací uznaných podle
článku 108.
Tato pravidla musí být úměrná 
sledovanému cíli a nesmějí
a) se vztahovat na obchody po prvním 
uvedení daného produktu na trh;
b) umožnit určování cen, a to i 
orientačních nebo doporučených;
c) zadržet příliš vysoký podíl roční sklizně,
který by jinak byl dostupný;
d) umožnit odepření vydání státních 
osvědčení a osvědčení Unie pro uvádění 
vín do oběhu a na trh, pokud je toto 
uvádění na trh slučitelné s uvedenými 
pravidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 333

Návrh nařízení
Část II – hlava II – kapitola III – oddíl 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 3a
SYSTÉMY SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Článek 113a
Smluvní vztahy

1. Aniž jsou dotčeny články 104a a 105a 
týkající se odvětví mléka a mléčných 
výrobků a článek 101 týkající se odvětví 
cukru, pokud členský stát rozhodne, že na 
jeho území musí být veškeré dodávky 
zemědělských produktů pocházejících z 
odvětví uvedených v čl. 1 odst. 2 od 
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výrobce ke zpracovateli nebo 
distributorovi předmětem písemné 
smlouvy mezi stranami, nebo že první 
odběratelé jsou povinni učinit výrobcům 
písemnou nabídku smlouvy na dodávku 
zemědělských produktů, musí tato 
smlouva nebo nabídka splňovat podmínky 
stanovené v odstavci 2.
Pokud členský stát rozhodne, že dodávky 
od zemědělce k odběrateli musí být 
předmětem písemné smlouvy mezi 
stranami, rozhodne také, na kterou fázi 
dodávky se smlouva tohoto typu vztahuje, 
je-li dodávka prováděna prostřednictvím 
jednoho nebo více prostředníků.
V případě uvedeném ve druhém 
pododstavci členské státy zajistí, aby 
smlouvy v příslušných odvětvích byly 
plněny, a zřídí zprostředkovací 
mechanismus, který se bude vztahovat na 
případy, v nichž nemůže být tato smlouva 
uzavřena na základě vzájemné shody, 
čímž zajistí spravedlivé smluvní vztahy.
2. Smlouva anebo návrh na uzavření 
smlouvy:
a) se uzavře nebo předloží před dodávkou;
b) má písemnou formu a
c) zahrnuje zejména následující:
i) cenu splatnou za dodávku, která je:
– neměnná a stanovená ve smlouvě, 
a/nebo
– vypočtena kombinací faktorů 
stanovených ve smlouvě, jež mohou 
zahrnovat tržní ukazatele odrážející 
změny v tržních podmínkách, dodaná 
množství a jakost nebo složení dodaných 
zemědělských produktů,
ii) množství a jakost produktů, které 
mohou nebo budou dodány, a časový 
rozvrh těchto dodávek,
iii) dobu platnosti smlouvy, která může být 
uzavřena buď na dobu určitou, nebo 
neurčitou s ustanoveními o jejím 



PE501.994v01-00 38/113 AM\921910CS.doc

CS

vypovězení,
iv) platební podmínky a lhůty,
v) podmínky odběru nebo dodávek 
zemědělských produktů a
vi) pravidla, která se uplatní v případě 
vyšší moci.
3. Odchylně od odstavce 1 se smlouva 
nebo nabídka smlouvy nevyžaduje, pokud 
výrobce dodává dané produkty odběrateli, 
který má formu družstva, jehož je výrobce 
členem, jestliže stanovy družstva nebo 
pravidla a rozhodnutí stanovená na 
základě těchto stanov nebo z nich 
vyplývající obsahují ustanovení mající 
podobné účinky jako ustanovení uvedená 
v odst. 2 písm. a), b) a c).
4. Všechny prvky smluv o dodávkách 
zemědělských produktů uzavřených 
producenty, odběrateli, zpracovateli nebo 
distributory, včetně prvků uvedených v 
odst. 2 písm. c), jsou volně sjednány mezi 
stranami.
Aniž jsou dotčena ustanovení prvního 
pododstavce:
i) pokud se členský stát rozhodne, že 
uzavírání písemných smluv na dodávky 
zemědělských produktů v souladu s 
odstavcem 1 bude povinné, může stanovit 
minimální dobu trvání, která se uplatní 
pouze na písemné smlouvy mezi 
producentem a prvním odběratelem 
zemědělských produktů. Minimální doba 
platnosti musí být alespoň šest měsíců 
a nesmí narušovat řádné fungování 
vnitřního trhu, anebo
ii) pokud se členský stát rozhodne, že 
první odběratel zemědělských produktů 
musí producentovi učinit písemný návrh 
na uzavření smlouvy v souladu s 
odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí 
obsahovat minimální dobu trvání 
smlouvy, jak za tímto účelem stanoví 
vnitrostátní právní předpisy.  Minimální 
doba trvání musí být alespoň šest měsíců a 
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nesmí narušovat řádné fungování 
vnitřního trhu.
Druhým pododstavcem není dotčeno 
právo producenta tuto minimální dobu 
trvání odmítnout, pokud tak učiní 
písemně. V takovém případě mohou 
strany volně sjednat všechny prvky 
smlouvy, včetně prvků uvedených v odst. 2 
písm. c).
5. Členské státy, které využívají možností 
uvedených v tomto článku, informují 
Komisi o způsobu jejich uplatňování.
6. Komise může přijmout prováděcí akty 
stanovující opatření nezbytná pro 
jednotné uplatňování odst. 2 písm. a) a b) 
a odstavce 3 a opatření týkající se 
oznámení, která musí členské státy 
vydávat v souladu s tímto článkem. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 334

Návrh nařízení
Článek 113 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 113b
Smluvní jednání

1. Organizace producentů v některém z 
odvětví uvedených v čl. 1 odst. 2, která je 
uznána podle článku 106, může jednat 
jménem producentů, kteří jsou jejími 
členy, pokud jde o jejich veškerou 
společnou produkci nebo její část, o 
smlouvách na dodávky zemědělských 
produktů od zemědělců zpracovatelům, 
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prostředníkům nebo distributorům. 
2. Jednání organizace producentů mohou 
probíhat:
a) bez ohledu na to, zda došlo k převodu 
vlastnictví daných produktů od zemědělců 
na organizaci producentů, či nikoli;
b) bez ohledu na to, zda je dohodnutá 
cena společné produkce některých nebo 
všech producentů, kteří jsou členy 
organizace producentů, stejná, či nikoli;
c) pokud dotyční zemědělci nejsou členy 
žádné jiné organizace producentů, která 
by rovněž vedla smluvní jednání jejich 
jménem; členské státy se však mohou od 
této podmínky odchýlit v řádně 
odůvodněných případech, kdy producenti 
mají dvě různé produkční jednotky 
nacházející se v odlišných zeměpisných 
oblastech;
d) pokud se na dané produkty nevztahuje 
povinnost vyplývající z členství zemědělce 
v družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby 
produkty dodával za podmínek uvedených 
ve stanovách družstva nebo v pravidlech a 
rozhodnutích stanovených v rámci nebo 
podle těchto stanov; a
e) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu nebo členských států, ve kterých 
působí, o objemu zemědělských produktů, 
kterých se uvedená jednání týkají.
3. Pro účely tohoto článku se každým 
odkazem na organizace producentů 
rozumí rovněž odkaz na sdružení 
organizací producentů. 
4. V případě jednání týkajících se více 
členských států přijme Komise rozhodnutí 
o jednání prostřednictvím prováděcího 
aktu, a to bez použití postupu uvedeného v 
čl. 162 odst. 2 nebo 3. V ostatních 
případech uvedené rozhodnutí přijímá 
vnitrostátní orgán pro hospodářskou 
soutěž toho členského státu, jehož se 
jednání týkají. 
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Rozhodnutí uvedená v tomto pododstavci 
se nepoužijí přede dnem jejich oznámení 
příslušným podnikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 335-341, 1862, 1864

Návrh nařízení
Článek 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 114 Článek 114
Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci

Vzhledem k potřebě zajistit, aby cíle a 
odpovědnost organizací producentů, 
organizací hospodářských subjektů v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv a 
mezioborových organizací byly jasně 
vymezeny s cílem přispět k efektivitě 
činnosti těchto organizací, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
se týkají organizací producentů, sdružení 
organizací producentů, mezioborových 
organizací a organizací hospodářských 
subjektů, pokud jde o:

Vzhledem k potřebě zajistit, aby cíle a 
odpovědnost organizací producentů a 
mezioborových organizací byly jasně 
vymezeny s cílem přispět k efektivitě 
činnosti těchto organizací, aniž by se tím 
vytvářelo nadměrné břemeno, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
se týkají organizací producentů, sdružení 
organizací producentů, mezioborových 
organizací a organizací hospodářských 
subjektů, pokud jde o:

-a) zvláštní pravidla platná pro jedno nebo 
více odvětví uvedená v čl. 1 odst. 2;

a) konkrétní cíle, které tyto organizace a 
sdružení mohou sledovat, sledují nebo 
nesledují, včetně odchylek od cílů
uvedených v článcích 106 až 109; 

a) kromě cílů uvedených v článcích 106 až 
109 případně též konkrétní cíle, které tyto 
organizace a sdružení mohou sledovat, 
sledují nebo nesledují; 

aa) horizontální doporučení pro 
mezioborové dohody uzavřené 
organizacemi podle článku 108; 

b) stanovy, uznání, strukturu, právní 
subjektivitu, členství, velikost, 
odpovědnost a činnosti těchto organizací a 
sdružení, požadavek nezbytný pro uznání 

b) stanovy organizací jiných než 
organizací producentů, zvláštní podmínky 
vztahující se na stanovy organizací 
producentů v některých odvětvích, 
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organizace producentů podle čl. 106 písm. 
d) a spočívající ve skutečnosti, že tato 
organizace nezaujímá dominantní 
postavení na daném trhu, není-li to nutné 
k plnění cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy, účinky uznání, zrušení uznání, a
sloučení;

strukturu, právní subjektivitu, členství, 
velikost, odpovědnost a činnosti těchto 
organizací a sdružení, účinky sloučení;

ba) podmínky uznání, zrušení a 
pozastavení uznání, účinky uznání, 
zrušení a pozastavení uznání stejně jako 
požadavky na tyto organizace a sdružení 
týkající se přijetí nápravných opatření 
v případě nedodržování kritérií uznání;

c) nadnárodní organizace a sdružení, 
včetně pravidel uvedených v písmenech a) 
a b) tohoto článku;

c) nadnárodní organizace a sdružení, 
včetně pravidel uvedených v písmenech a),
b) a ba) tohoto článku;

ca) pravidla pro poskytování 
administrativní pomoci a podmínky, za 
nichž mohou příslušné orgány tuto pomoc 
poskytovat v případě nadnárodní 
spolupráce;

d) svěření činností vnějším subjektům a 
poskytování technických prostředků 
organizacemi nebo sdruženími,

d) podmínky, za nichž je možné svěřit 
činnost vnějším subjektům a za nichž 
mohou organizace nebo sdružení 
poskytovat technické prostředky,

e) minimální objem nebo hodnotu tržní 
produkce organizací a sdružení,

e) minimální objem nebo hodnotu tržní 
produkce organizací a sdružení,

f) rozšíření působnosti některých pravidel 
organizací stanovených v článku 110 na 
nečleny a povinné placení příspěvků 
nečleny uvedené v článku 111, včetně 
seznamu přísnějších pravidel produkce, 
jejichž působnost může být rozšířena 
podle čl. 110 odst. 4 prvního pododstavce 
písm. b), další požadavky, pokud jde o 
reprezentativnost, dotčené hospodářské 
prostory, včetně přezkumu jejich definice 
Komisí, minimální období, během kterého 
platí pravidla před rozšířením jejich 
působnosti, osoby nebo organizace, na něž 
se mohou vztahovat pravidla nebo 
příspěvky, a okolnosti, za nichž Komise 
může požadovat, aby rozšíření působnosti 
pravidel nebo povinné příspěvky byly 
zamítnuty nebo odebrány.

f) rozšíření působnosti některých pravidel 
organizací stanovených v článku 110 na 
nečleny a povinné placení příspěvků 
nečleny uvedené v článku 111, další 
požadavky, pokud jde o reprezentativnost, 
dotčené hospodářské prostory, včetně 
přezkumu jejich definice Komisí, 
minimální období, během kterého platí 
pravidla před rozšířením jejich působnosti, 
osoby nebo organizace, na něž se mohou 
vztahovat pravidla nebo příspěvky, a 
okolnosti, za nichž Komise může 
požadovat, aby rozšíření působnosti 
pravidel nebo povinné příspěvky byly na 
určitou dobu zamítnuty nebo odebrány;
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fa) zvláštní podmínky provádění 
smluvních systémů v odvětvích uvedených 
v čl. 113a odst. 1, zejména prahové 
hodnoty, kterými se stanoví objemy 
výroby, jež je možno použít při 
kolektivním vyjednávání; 
fb) podmínky, za nichž mohou uznané 
organizace producentů dosáhnout 
kolektivní horizontální a vertikální 
dohody s konkurenty a s partnery z 
potravinového řetězce ohledně zahrnutí 
nákladů na investice do udržitelné 
produkce do cen produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Článek 114

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 114 Článek 114
Přenesené pravomoci Přenesené pravomoci

Vzhledem k potřebě zajistit, aby cíle a 
odpovědnost organizací producentů, 
organizací hospodářských subjektů v 
odvětví olivového oleje a stolních oliv a 
mezioborových organizací byly jasně 
vymezeny s cílem přispět k efektivitě 
činnosti těchto organizací, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
se týkají organizací producentů, sdružení 
organizací producentů, mezioborových 
organizací a organizací hospodářských 
subjektů, pokud jde o:

S cílem zajistit, aby cíle a odpovědnost 
organizací producentů a sdružení
organizací producentů byly jasně 
vymezeny a přispět tak k efektivitě 
činnosti těchto organizací, aniž by se tím 
vytvářelo nadměrné břemeno, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, 
kterými se stanoví:

a) konkrétní cíle, které tyto organizace a 
sdružení mohou sledovat, sledují nebo 
nesledují, včetně odchylek od cílů 
uvedených v článcích 106 až 109;

a) konkrétní podmínky uznání organizací 
producentů a sdružení organizací 
producentů, které provádějí činnost ve 
více členských státech; 
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b) stanovy, uznání, strukturu, právní 
subjektivitu, členství, velikost, 
odpovědnost a činnosti těchto organizací a 
sdružení, požadavek nezbytný pro uznání 
organizace producentů podle čl. 106 písm. 
d) a spočívající ve skutečnosti, že tato 
organizace nezaujímá dominantní 
postavení na daném trhu, není-li to nutné 
k plnění cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy, účinky uznání, zrušení uznání, 
a sloučení;

b) pravidla pro poskytování 
administrativní pomoci a podmínky, za 
nichž mohou příslušné orgány tuto pomoc 
poskytovat organizacím, které provádějí 
činnost ve více členských státech;

c) nadnárodní organizace a sdružení, 
včetně pravidel uvedených v písmenech a) 
a b) tohoto článku;

c) v případě organizací, na které se 
vztahují ustanovení čl. 109a písm. a), aa) 
a  b) 
i) konkrétní cíle, které mohou být, jsou 
nebo nejsou prosazovány těmito 
organizacemi a sdruženími, 
ii) pravidla týkající se uznání, struktury, 
členství, velikosti, odpovědnosti, činnosti a 
slučování těchto organizací a jejich 
sdružení, 
iii) svěření činností vnějším subjektům a 
poskytování technických prostředků 
organizacemi a sdruženími,
iv) minimální objem nebo hodnoty tržní 
produkce organizací a sdružení,

d) svěření činností vnějším subjektům a 
poskytování technických prostředků 
organizacemi nebo sdruženími,

d) v případě organizací, na které se 
vztahují ustanovení článku 109a písm. a) 
a bb) pravidla týkající se členství, včetně 
povinnosti členů organizace producentů 
předat veškerou produkci nebo její část 
organizaci producentů.  

e) minimálního objemu nebo hodnoty 
tržní produkce organizací a sdružení,
f) rozšíření působnosti některých pravidel 
organizací stanovených v článku 110 na 
nečleny a povinné placení příspěvků 
nečleny uvedené v článku 111, včetně 
seznamu přísnějších pravidel produkce, 
jejichž působnost může být rozšířena 
podle čl. 110 odst. 4 prvního pododstavce 
písm. b), další požadavky, pokud jde o 
reprezentativnost, dotčené hospodářské 
prostory, včetně přezkumu jejich definice 
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Komisí, minimální období, během kterého 
platí pravidla před rozšířením jejich 
působnosti, osoby nebo organizace, na něž 
se mohou vztahovat pravidla nebo 
příspěvky, a okolnosti, za nichž Komise 
může požadovat, aby rozšíření působnosti 
pravidel nebo povinné příspěvky byly 
zamítnuty nebo odebrány.

Or. en

(Písm. d) se stává bodem iii) a písm. e) se stává bodem iv))

Pozměňovací návrh 125
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 342

Návrh nařízení
Článek 115

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 115 Článek 115

Prováděcí pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem

Prováděcí pravomoci v souladu s 
přezkumným postupem

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření týkající se 
této kapitoly, zejména pokud jde o postupy
a technické podmínky provádění opatření 
uvedených v článcích 110 a 112. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření týkající se 
této kapitoly a zejména opatření týkající 
se:

a) provádění podmínek pro uznávání 
organizací producentů a mezioborových 
organizací stanovených v článcích 106b a 
108a;
b) oznámení členských států Komisi v 
souladu s čl. 105a odst. 8, 105b odst. 7, čl. 
106b odst. 4 písm. d) a čl. 108a odst. 4 
písm. e);
c) postupů pro poskytování 
administrativní pomoci v případě 
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nadnárodní spolupráce;
d) postupů a technických podmínek
provádění opatření uvedených v článcích 
110 a 112, zejména zavádění pojmu 
„hospodářského prostoru“, stanoveného v 
čl. 110 odst. 2.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Článek 115

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 115 Článek 115
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Prováděcí pravomoci v souladu s 

přezkumným postupem
Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout nezbytná opatření týkající se 
této kapitoly, zejména pokud jde o postupy 
a technické podmínky provádění opatření 
uvedených v článcích 110 a 112. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2 stanovit:

a) provádění podmínek uznání organizací 
producentů a jejich sdružení a 
mezioborových organizací, zejména 
organizací, které provádějí činnost ve více 
členských státech; 
b) postupy související s administrativní 
pomocí organizacím, které provádějí 
činnost ve více členských státech; 
c) v případě organizací, na které se 
vztahují ustanovení článku 109a, 
zamítnutí nebo zrušení uznání;
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d) předávání informací, které se týkají 
počtu uznaných organizací a sdružení a 
zahrnují též informace o počtu zamítnutí 
nebo zrušení uznání, Komisi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 343-345

Návrh nařízení
Článek 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 116 Článek 116

Další prováděcí pravomoci Další prováděcí pravomoci
Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout jednotlivá rozhodnutí 
týkající se:

1. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout jednotlivá 
rozhodnutí týkající se:

a) uznávání organizací, které provádějí 
činnost ve více členských státech, v 
souladu s pravidly přijatými podle čl. 114 
písm. c);

a) uznávání, zamítnutí nebo zrušení 
uznání organizací, které provádějí činnost 
ve více členských státech, v souladu s 
pravidly přijatými podle čl. 114 písm. c);

b) zamítnutí nebo zrušení uznání 
mezioborových organizací, zrušení 
rozšíření působnosti pravidel pro povinné 
příspěvky, schválení změny 
hospodářských prostorů oznámených 
členskými státy v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 114 písm. f) nebo 
rozhodnutí o těchto změnách.

b) rozšíření působnosti pravidel nebo 
povinných příspěvků organizací 
uvedených v písmenu a) a zrušení tohoto 
rozšíření.

1a. Komise může přijímat prováděcí akty, 
kterými schválí nebo pozmění 
hospodářské prostory oznámené 
členskými státy v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 114 písm. f).
Tyto prováděcí akty se přijímají bez 
použití postupu podle čl. 162 odst. 2 nebo 
3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 128
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Článek 116

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 116 vypouští se
Další prováděcí pravomoci

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout jednotlivá rozhodnutí 
týkající se:
a) uznávání organizací, které provádějí 
činnost ve více členských státech, v 
souladu s pravidly přijatými podle čl. 114 
písm. c);
b) zamítnutí nebo zrušení uznání 
mezioborových organizací, zrušení 
rozšíření působnosti pravidel pro povinné 
příspěvky, schválení změny 
hospodářských prostorů oznámených 
členskými státy v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 114 písm. f) nebo 
rozhodnutí o těchto změnách.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 346, 643

Návrh nařízení
Část II – hlava II – kapitola III – oddíl 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 4a
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TRANSPARENTNOST TRHU 
A INFORMACE O TRHU

Článku 116a
Evropský nástroj pro sledování cen 

potravin
1. Komise pravidelně předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
činnosti a výsledcích studií evropského 
nástroje pro sledování cen potravin a dbá 
na zveřejňování těchto výsledků s cílem 
zvyšovat informovanost hospodářských 
subjektů a veřejné moci jako celku o 
tvorbě cen v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci a pomáhat při 
zjišťování a zaznamenávání vývoje na 
trhu.
2. Pro účely uplatňování odstavce 1 a v 
součinnosti s vnitrostátními statistickými 
orgány a vnitrostátními orgány pro 
sledování cen bez toho, aby vytvářel 
dodatečné břemeno pro zemědělce, 
shromažďuje evropský nástroj pro 
sledování cen potravin zejména statistické 
údaje a informace nezbytné pro vytváření 
analýz a studií o:
a) produkci a zásobování;
b) mechanismech tvorby cen a pokud 
možno o maržích v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci v Unii a v 
členských státech;
c) trendech vývoje cen a pokud možno o 
maržích v celém potravinovém 
dodavatelském řetězci v Unii a v 
členských státech a ve všech zemědělských 
a zemědělsko-potravinářských odvětvích, 
zejména v odvětví ovoce a zeleniny, mléka 
a mléčných výrobků a masa;
d) krátkodobých a střednědobých 
odhadech vývoje trhu.
Pro účely tohoto odstavce zkoumá nástroj 
zejména vývoz a dovoz, výstupní ceny 
zemědělské produkce, spotřebitelské ceny, 
marže, výrobní náklady a náklady na 
zpracování a distribuci ve všech fázích 
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potravinového dodavatelského řetězce 
v Unii a v členských státech.
3. S informacemi zveřejněnými v rámci 
evropského nástroje pro sledování cen 
potravin se zachází jako s důvěrnými. 
Komise zajistí, aby na základě takto 
zveřejněných informací nebylo možné 
určit jednotlivé subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 1917

Návrh nařízení
Článek 129 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 129a
Dovoz chmele

1. Produkty odvětví chmele mohou být 
dováženy ze třetích zemí pouze v případě, 
že jejich jakostní normy jsou alespoň 
rovnocenné normám, které jsou schváleny 
pro podobné produkty sklízené v Unii, 
nebo jsou vyráběné z těchto produktů.
2. Produkty jsou považovány za produkty 
splňující normu uvedenou v odstavci 1, 
pokud mají osvědčení vystavené orgány 
země původu a uznávané za rovnocenné 
osvědčení uvedenému v článku 59b.
U chmelového prášku, chmelového 
prášku s vyšším obsahem lupulinu, 
chmelového výtažku a smíšených 
chmelových produktů může být osvědčení 
uznáno za rovnocenné certifikátu pouze 
v případě, že obsah alfa kyselin v těchto 
produktech není nižší než jejich obsah ve 
chmelu, z něhož byly připraveny.
3. Prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijatých v souladu s článkem 
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160 může Komise stanovit podmínky, za 
nichž neplatí povinnosti související s 
osvědčením rovnocennosti a s 
označováním balení, aby snížila 
administrativní zátěž.
4. Prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých přezkumným postupem podle čl. 
162 odst. 2 přijme Komise předpisy 
týkající se tohoto článku, včetně předpisů 
pro osvědčení rovnocennosti a pro 
kontrolu dovozu chmele.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 362

Návrh nařízení
Článek 130 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130a
Dovoz surového cukru určeného 

k rafinaci: výlučné tříměsíční období pro 
zařízení zabývající se výhradně rafinací

1. Do konce hospodářského roku 
2019/2020 se zařízením zabývajícím se 
výhradně rafinací přiznává výlučná 
dovozní kapacita 2 500 000 tun na 
hospodářský rok, vyjádřeno jako 
ekvivalent bílého cukru.
2. Jediné zpracovatelské zařízení pro 
cukrovou řepu, které bylo v roce 2005 v 
provozu v Portugalsku, je považováno za 
zařízení zabývající se výhradně rafinací.
3. Dovozní licence pro cukr určený k 
rafinaci se vydávají pouze zařízením 
zabývajícím se výhradně rafinací, pokud 
příslušná množství nepřesahují množství 
podle odstavce 1. Licence mohou být 
převáděny pouze mezi zařízeními 
zabývajícími se výhradně rafinací 
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a pozbývají platnosti na konci 
hospodářského roku, na který byly 
vydány.
Tento odstavec se použije na první tři 
měsíce každého hospodářského roku.
4. Protože je nutné zajistit, aby byl cukr 
dovážený za účelem rafinace rafinován v 
souladu s tímto pododdílem, může Komise 
přijmout akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, kterými stanoví: 
a) některé definice pro fungování 
dovozního režimu uvedeného v odstavci 1;
b) podmínky a požadavky na způsobilost, 
které musí hospodářský subjekt splnit, aby 
mohl podat žádost o dovozní licenci, 
včetně složení jistoty;
c) pravidla pro ukládané správní sankce.
5. Komise může přijmout prováděcí akty v 
souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2, kterými 
stanoví nezbytná pravidla pro doklady a 
dokumenty, které se mají předložit, pokud 
jde o požadavky a povinnosti 
hospodářských subjektů v oblasti dovozu, 
zejména do zařízení zabývajících se 
výhradně rafinací.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 363

Návrh nařízení
Článek 130 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 130b
Pozastavení dovozních cel v odvětví cukru
S cílem zajistit zásobování nezbytné pro 
evropský trh s cukrem může Komise 
v souladu s mechanismem stanoveným v 
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článku 101da až do konce hospodářského 
roku 2019/2020 přijímat prováděcí akty, 
kterými částečně nebo zcela pozastaví 
ukládání dovozních cel na určitá množství 
níže uvedených produktů: 
a) cukr kódu KN 1701;
b) isoglukóza kódů KN 1702 30 10, 1702 
40 10, 1702 60 10 a 1702 90 30.
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 1945, 1947, 1948

Návrh nařízení
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 133 Článek 133

Oblast působnosti Oblast působnosti
1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu a v mezích vyplývajících z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy 
může být rozdíl mezi těmito kurzy nebo 
cenami a cenami v Unii pokryt vývozní 
náhradou pro:

1. V míře nezbytné pro umožnění vývozu 
na základě kurzů nebo cen na světovém 
trhu, pokud podmínky na vnitřním trhu 
odpovídají ustanovením v čl. 154 odst. 1, v 
mezích vyplývajících z dohod uzavřených 
podle článku 218 Smlouvy a při 
dodržování zásad stanovených v čl. 3 odst. 
5 Smlouvy o Evropské unii může být 
rozdíl mezi těmito kurzy nebo cenami a 
cenami v Unii pokryt vývozní náhradou 
pro:

a) produkty vyvážené bez dalšího 
zpracování v těchto odvětvích:

a) produkty vyvážené bez dalšího 
zpracování v těchto odvětvích:

i) obilovin, i) obilovin,
ii) rýže, ii) rýže,

iii) cukru, pokud jde o produkty uvedené iii) cukru, pokud jde o produkty uvedené 
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v příloze I části III písm. b) až d) a g), v příloze I části III písm. b) až d) a g),
iv) hovězího a telecího masa, iv) hovězího a telecího masa,

v) mléka a mléčných výrobků, v) mléka a mléčných výrobků,
vi) vepřového masa, vi) vepřového masa,

vii) vajec, vii) vajec,
viii) drůbežího masa; viii) drůbežího masa;

b) produkty uvedené v tomto odstavci 
písm. a) bodech i) až iii), v) a vii), které 
mají být vyváženy ve formě zpracovaného 
zboží v souladu s nařízením Rady (ES) č. 
1216/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o 
právní úpravě obchodování s některým 
zbožím vzniklým zpracováním 
zemědělských produktů a ve formě 
produktů obsahujících cukr a uvedených v 
příloze I části X písm. b).

b) produkty uvedené v tomto odstavci 
písm. a) bodech i) až iii), v), vi) a vii), 
které mají být vyváženy ve formě 
zpracovaného zboží v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 1216/2009 ze dne 30. 
listopadu 2009 o právní úpravě 
obchodování s některým zbožím vzniklým 
zpracováním zemědělských produktů, 
včetně produktů vyvážených ve formě 
zboží, na něž se nevztahuje příloha I 
Smlouvy, v souladu s nařízením Komise 
(EU) č. 578/2010 ze dne 29. června 2010,
a ve formě produktů obsahujících cukr a 
uvedených v příloze I části X písm. b).

2. Vývozní náhrady pro produkty vyvážené 
ve formě zpracovaného zboží nesmějí být 
vyšší než náhrady pro stejné produkty 
vyvážené bez dalšího zpracování.

2. Vývozní náhrady pro produkty vyvážené 
ve formě zpracovaného zboží nesmějí být 
vyšší než náhrady pro stejné produkty 
vyvážené bez dalšího zpracování.

2a. Aniž je dotčeno uplatňování čl. 154 
odst. 1 a článku 159, náhrada 
poskytovaná na výrobky uvedené 
v odstavci 1 je 0 EUR. 

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nezbytná opatření pro 
použití tohoto článku. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

3. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů nezbytná opatření pro 
použití tohoto článku. Tyto prováděcí akty 
se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 364
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Návrh nařízení
Článek 135

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 135 Článek 135

Stanovení vývozní náhrady Stanovení vývozní náhrady
1. Stejné vývozní náhrady se použijí na 
stejné produkty v celé Unii. Mohou se lišit 
podle místa určení, zejména pokud je to 
nezbytné vzhledem k situaci na světovém 
trhu, konkrétním požadavkům některých 
trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy.

1. Stejné vývozní náhrady se použijí na 
stejné produkty v celé Unii. Mohou se lišit 
podle místa určení, zejména pokud je to 
nezbytné vzhledem k situaci na světovém 
trhu, konkrétním požadavkům některých 
trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod 
uzavřených podle článku 218 Smlouvy.

2. Opatření týkající se stanovení výše 
náhrad přijme Rada v souladu s čl. 43 
odst. 3 Smlouvy.

2. Náhrady stanoví Komise na omezenou 
dobu prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých přezkumným postupem v 
souladu s čl. 162 odst. 2.
Mohou být stanoveny v nabídkových 
řízeních pro obiloviny, rýži, cukr a mléko 
a mléčné výrobky.
2a. Při stanovení náhrad pro některé 
produkty se zohlední jeden nebo více z 
těchto aspektů:
a) stávající situace a předpokládaný vývoj:
i) cena daného produktu a jeho 
dostupnost na trhu Unie,
ii) cena daného produktu na světovém 
trhu;
b) cíle společné organizace trhu, které 
spočívají v zajištění rovnováhy a 
přirozeného vývoje cen a obchodu na 
tomto trhu;
c) nutnost zabránit narušením, která by 
mohla způsobit dlouhodobou 
nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou 
na trhu Unie;
d) hospodářská hlediska zamýšlených 
vývozů;
e) omezení vyplývající z dohod uzavřených 
podle článku 218 Smlouvy;
f) nutnost zajistit rovnováhu mezi 
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používáním základních produktů Unie pro 
výrobu zpracovaného zboží určeného k 
vývozu do třetích zemí a používáním 
produktů z těchto zemí dovezených v 
rámci režimu zušlechťovacího styku;
g) nejpříznivější náklady na uvedení 
produktů na trh a na jejich přepravu z 
trhů Unie do přístavů nebo jiných míst v 
Unii za účelem vývozu, jakož i náklady na 
dopravu do země určení;
h) poptávka na trhu Unie;
i) pokud jde o odvětví vepřového masa, 
vajec a drůbežího masa, rozdíl mezi 
cenami v rámci Unie a cenami na 
světovém trhu za dodávané množství 
krmných obilovin nezbytné pro produkci v 
těchto odvětvích v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 367

Návrh nařízení
Článek 141

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 141 Článek 141
Další prováděcí pravomoci Další prováděcí pravomoci

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit koeficienty pro úpravu 
vývozních náhrad v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 139 odst. 6.

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů stanovit koeficienty pro úpravu 
vývozních náhrad v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 139 odst. 6.

Tyto prováděcí akty se přijímají bez 
použití postupu podle čl. 162 odst. 2 nebo 
3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 368, 369, 2018

Návrh nařízení
Článek 143

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 143 Článek 143

Použití článků 101 až 106 Smlouvy Použití článků 101 až 106 Smlouvy
Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, 
použijí se články 101 až 106 Smlouvy a 
předpisy přijaté k jejich provedení, s 
výhradou článků 144 až 145 tohoto 
nařízení, na všechny dohody, rozhodnutí a 
jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a článku 
102 Smlouvy, které se týkají výroby 
zemědělských produktů a obchodu s nimi.

Není-li v tomto nařízení v souladu 
s článkem 42 Smlouvy stanoveno jinak, 
použijí se články 101 až 106 Smlouvy a 
předpisy přijaté k jejich provedení, s 
výhradou článků 143a až 145 tohoto 
nařízení, na všechny dohody, rozhodnutí a 
jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a článku 
102 Smlouvy, které se týkají výroby 
zemědělských produktů a obchodu s nimi.

V zájmu zajištění fungování vnitřního 
trhu a jednotného uplatňování předpisů 
Unie v oblasti hospodářské soutěže 
v zemědělském a zemědělsko-
potravinářském odvětví koordinuje 
Komise činnosti jednotlivých 
vnitrostátních orgánů pro hospodářskou 
soutěž.  Za tímto účelem Komise zejména 
zveřejní obecné pokyny a osvědčené 
postupy napomáhající jednotlivým 
vnitrostátním orgánům pro hospodářskou 
soutěž a hospodářským subjektům 
v zemědělském a zemědělsko-
potravinářském odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 370
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Návrh nařízení
Článek 143 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 143a
Relevantní trh

1. Definice relevantního trhu umožňuje 
určit a vymezit prostor, na němž se 
probíhá hospodářská soutěž mezi podniky, 
přičemž tato definice má současně dva 
rozměry:
a) relevantní produktový trh: pro účely 
této kapitoly se „produktovým trhem“ 
rozumí trh zahrnující veškeré produkty, 
které spotřebitelé považují kvůli jejich 
vlastnostem, cenám nebo účelu, k němuž 
jsou určeny, za vzájemně zaměnitelné 
nebo nahraditelné;
b) relevantní zeměpisný trh: pro účely této 
kapitoly se „zeměpisným trhem“ rozumí 
trh pokrývající území, na němž dotyčné 
podniky nabízejí relevantní produkty, na 
němž jsou podmínky hospodářské soutěže 
dostatečně homogenní a který je možné 
odlišit od sousedních geografických 
oblastí, a to zejména proto, že podmínky 
hospodářské soutěže jsou v těchto 
oblastech znatelně odlišné.
2. Relevantní trh se stanoví za použití 
těchto zásad:
a) relevantní produktový trh se 
surovinami se u rostlinné a u živočišné 
výroby stanoví primárně na úrovni 
jednotlivých druhů; stanovení 
relevantního trhu na nižší úrovni musí být 
řádně zdůvodněno;
b) relevantní zeměpisný trh se stanoví 
primárně na úrovni Unie;  stanovení 
relevantního trhu na nižší úrovni musí být 
řádně zdůvodněno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 371

Návrh nařízení
Článek 143 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 143b

Dominantní postavení
1. Pro účely této kapitoly se 
„dominantním postavením“ rozumí 
skutečnost, že určitý podnik má 
ekonomickou sílu, která mu umožňuje 
vytvářet překážky účinné hospodářské 
soutěži na relevantním trhu, neboť mu 
umožňuje jednat do značné míry nezávisle 
na svých konkurentech, klientech a v 
konečném důsledku na spotřebitelích.
2. K dominantnímu postavení nedochází, 
pokud části relevantního trhu v 
zemědělském a zemědělsko-
potravinářském odvětví ovládané určitým 
podnikem nebo několika podniky, které 
mají uzavřenu horizontální smlouvu, jsou 
menší než části trhu ovládané 
nejvýznamnějším podnikem na témže 
relevantním trhu, který se nachází na 
bezprostředně následujícím místě v 
dodavatelském řetězci.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 372-376

Návrh nařízení
Článek 144

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 144 Článek 144

Výjimky pro cíle SZP a zemědělce a Výjimky pro cíle SZP a zemědělce 
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jejich sdružení a jejich organizace a sdružení těchto 
organizací

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
uvedené v článku 143 tohoto nařízení, 
které jsou nezbytné pro dosažení cílů 
stanovených v článku 39 Smlouvy.

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě uvedené v článku 143 
tohoto nařízení, které jsou nezbytné pro 
dosažení cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy.

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se
zejména nepoužije na dohody, rozhodnutí 
a jednání zemědělců, zemědělských 
sdružení a svazů těchto sdružení nebo 
organizací producentů uznaných podle 
článku 106 tohoto nařízení nebo sdružení 
organizací producentů uznaných podle 
článku 107 tohoto nařízení, které se týkají 
produkce nebo prodeje zemědělských 
produktů nebo využívání společných 
zařízení ke skladování, úpravě nebo 
zpracování zemědělských produktů a které 
nestanoví povinnost účtovat stejné ceny, 
pokud nebrání hospodářské soutěži 
a neohrožují cíle uvedené v článku 39 
Smlouvy.

Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné 
shodě zemědělců nebo organizací 
producentů uznaných podle článku 106 
tohoto nařízení nebo sdružení organizací 
producentů uznaných podle článku 107 
tohoto nařízení, které se týkají produkce 
nebo prodeje zemědělských produktů nebo 
využívání společných zařízení ke 
skladování, úpravě nebo zpracování 
zemědělských produktů, se považují za 
nezbytné k dosažení cílů uvedených
v článku 39 Smlouvy.

Dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě podle tohoto odstavce 
jsou považovány za splňující podmínky 
stanovené v čl. 101 odst. 3 Smlouvy. 
Tento odstavec se nepoužije, pokud 
dochází k vyloučení hospodářské soutěže.
1a. Dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě podle odstavce 1 nesmí 
stanovovat povinnost účtovat stejné ceny, 
s výjimkou smluv uvedených v článcích 
104a, 105a, 113a a 113b. 
1b. Dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě zemědělců, organizací 
producentů nebo sdružení organizací 
producentů podle článku 143 spadají do 
oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1/2003. 

2. Po konzultaci s členskými státy a 
slyšení dotyčných podniků nebo sdružení 
podniků a fyzických nebo právnických 
osob, které považuje za vhodné, má 
Komise výlučnou pravomoc podléhající 
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přezkumu Soudního dvora stanovit 
přijetím prováděcích aktů rozhodnutí, jež 
se zveřejní, které dohody, rozhodnutí a 
jednání splňují podmínky uvedené v 
odstavci 1.
Komise tak učiní buď z vlastního 
podnětu, nebo na žádost příslušného 
orgánu členského státu nebo 
zúčastněného podniku nebo sdružení 
podniků.
3. Při zveřejnění rozhodnutí uvedeného v 
odst. 2 prvním pododstavci se uvedou 
jména stran a podstatná část obsahu 
rozhodnutí. Zohlední se oprávněný zájem 
podniků na ochraně jejich obchodního 
tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 381-385, 2029

Návrh nařízení
Článek 145

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Článek 145 Článek 145

Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
mezi uznanými mezioborovými 

organizacemi

Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
mezi uznanými mezioborovými 

organizacemi
1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě mezi mezioborovými 
organizacemi uznanými podle článku 108 
tohoto nařízení, jejichž cílem jsou činnosti 
uvedené v čl. 108 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení a v případě odvětví olivového 
oleje a stolních oliv a tabáku v čl. 108 odst. 
2 tohoto nařízení.

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání 
ve vzájemné shodě mezi mezioborovými 
organizacemi uznanými podle článku 108 
tohoto nařízení, jejichž cílem jsou činnosti 
uvedené v čl. 108 odst. 1 písm. c) tohoto 
nařízení a v případě odvětví olivového 
oleje a stolních oliv a tabáku v čl. 108 odst. 
2 tohoto nařízení.

2. Odstavec 1 se použije pouze tehdy, 
pokud:

2. Odstavec 1 se použije pouze tehdy, 
pokud:
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a) dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě byly oznámeny Komisi;

a) dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě byly oznámeny Komisi;

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po 
obdržení všech požadovaných údajů
prostřednictvím prováděcích aktů 
neshledala, že uvedené dohody, rozhodnutí 
nebo jednání ve vzájemné shodě jsou 
neslučitelné s pravidly Unie.

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po 
obdržení požadovaného oznámení
prostřednictvím prováděcích aktů přijatých 
bez použití čl. 162 odst. 2 nebo 3 
neshledala, že se na uvedené dohody 
vztahuje odstavec 4.

3. Dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě nesmějí nabýt účinnosti 
před koncem lhůty uvedené v odst. 2 písm. 
b).

3. Dohody, rozhodnutí a jednání ve
vzájemné shodě nesmějí nabýt účinnosti 
před koncem lhůty uvedené v odst. 2 písm. 
b).

3a. V případě krize vstupují dohody, 
rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, 
které jsou uvedeny v odstavci 1, bez 
ohledu na odstavce 2 a 3 tohoto článku v 
platnost a jsou oznámeny Komisi v 
okamžiku jejich přijetí.
Komise může ve lhůtě 21 dnů po obdržení 
oznámení rozhodnout pomocí prováděcích 
aktů přijatých bez použití čl. 162 odst. 2 
nebo 3, že se na uvedené dohody vztahuje 
odstavec 4.

4. Dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě jsou vždy prohlášeny za 
neslučitelné s pravidly Unie, pokud:

4. Dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě jsou vždy prohlášeny za 
neslučitelné s pravidly Unie, pokud:

a) mohou vést v jakékoli formě k rozdělení 
trhů uvnitř Unie;

a) mohou vést v jakékoli formě k rozdělení 
trhů uvnitř Unie;

b) mohou ovlivnit řádné fungování 
organizace trhů;

b) mohou ovlivnit řádné fungování 
organizace trhů;

c) mohou způsobit narušení hospodářské 
soutěže, která nemají zásadní význam pro 
dosažení cílů SZP, jež svou činností sledují 
mezioborové organizace;

c) mohou způsobit narušení hospodářské 
soutěže, která nemají zásadní význam pro 
dosažení cílů SZP, jež svou činností sledují 
mezioborové organizace;

d) zahrnují stanovení cen nebo stanovení 
kvót;

d) zahrnují stanovení cen;

e) mohou vést k diskriminaci nebo vyloučit 
hospodářskou soutěž u podstatné části 
dotyčných produktů. 

e) mohou vést k diskriminaci nebo vyloučit 
hospodářskou soutěž u podstatné části 
dotyčných produktů. 

5. Zjistí-li Komise po uplynutí lhůty dvou 
měsíců uvedené v odst. 2 písm. b), že 
podmínky pro použití odstavce 1 nejsou 
splněny, prostřednictvím prováděcích aktů 

5. Zjistí-li Komise po uplynutí lhůty dvou 
měsíců uvedené v odst. 2 písm. b), že 
podmínky pro použití odstavce 1 nejsou 
splněny, prostřednictvím prováděcích aktů 
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rozhodne, že se na dotyčnou dohodu, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě použije čl. 101 odst. 1 Smlouvy.

rozhodne, že se na dotyčnou dohodu, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě použije čl. 101 odst. 1 Smlouvy.

Uvedené rozhodnutí Komise se použije 
přede dnem jeho oznámení dotyčné 
mezioborové organizaci, pouze pokud tato 
mezioborová organizace poskytla 
nesprávné údaje nebo zneužila výjimky 
stanovené v odstavci 1.

Uvedené rozhodnutí Komise se použije 
přede dnem jeho oznámení dotyčné 
mezioborové organizaci, pouze pokud tato 
mezioborová organizace poskytla 
nesprávné údaje nebo zneužila výjimky 
stanovené v odstavci 1.

6. V případě víceletých dohod platí 
oznámení za první rok i pro následující 
roky dohody. V tom případě však může 
Komise z vlastního podnětu nebo na 
žádost některého členského státu kdykoliv 
shledat neslučitelnost s pravidly Unie.

6. V případě víceletých dohod platí 
oznámení za první rok i pro následující 
roky dohody. 

6a. Komise může přijmout prováděcí akty 
stanovující opatření nezbytná pro 
jednotné uplatňování tohoto článku. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 387, 2050, 2054

Návrh nařízení
Článek 154

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 154 Článek 154

Opatření proti narušení trhů Opatření proti narušení trhů
1. Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími trh 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 

1. Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na narušení trhů způsobené 
výrazným zvýšením nebo snížením cen na 
vnitřních nebo vnějších trzích nebo 
zásadním zvýšením výrobních nákladů 
stanovených v čl. 7 odst. 2 nebo jinými 
faktory ovlivňujícími trh, pokud je 
pravděpodobné, že tato situace bude trvat 
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opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

nebo že se bude zhoršovat, se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, pokud 
jde o přijetí nezbytných opatření pro 
dotčené odvětví při dodržení povinností 
vyplývajících z dohod uzavřených v 
souladu s článkem 218 Smlouvy a za 
předpokladu, že se ukáže, že jakákoli jiná 
opatření podle tohoto nařízení jsou 
nedostatečná.

Pokud to v případech hrozeb narušení trhů 
uvedených v prvním pododstavci vyžadují 
naléhavé závažné důvody, použije se na 
akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto odstavce postup stanovený v článku 
161 tohoto nařízení.

Pokud to v případech narušení trhů 
uvedených v prvním pododstavci vyžadují 
naléhavé závažné důvody, použije se na 
akty v přenesené pravomoci přijaté podle 
tohoto odstavce postup stanovený v článku 
161 tohoto nařízení.

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období. 

Tato opatření mohou v nezbytném rozsahu 
a na nezbytně nutnou dobu rozšířit nebo 
pozměnit oblast působnosti, dobu trvání 
nebo jiná hlediska ostatních opatření 
stanovených tímto nařízením nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období, 
nebo vyčlenit prostředky na zavedení 
vývozních náhrad podle části III kapitoly 
VI, nebo poskytnout konkrétní podporu 
producentům s cílem zmírnit účinky 
vážného narušení trhu. 

2. Opatření uvedená v odstavci 1 se 
nepoužijí na produkty uvedené v příloze I 
části XXIV oddíle 2.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 133 
odst. 1, opatření uvedená v odstavci 1 se 
použijí na všechny produkty uvedené v 
příloze I.

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
pravidla pro použití odstavce 1 tohoto 
článku. Tato pravidla se mohou zejména 
týkat postupů a technických kritérií. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout nezbytná 
pravidla pro použití odstavce 1 tohoto 
článku. Tato pravidla se mohou zejména 
týkat postupů a technických kritérií. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Or. en



AM\921910CS.doc 65/113 PE501.994v01-00

CS

Pozměňovací návrh 142
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 389, 2069, 2074, 
2086, 2088, 2092

Návrh nařízení
Článek 155

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 155 Článek 155
Opatření týkající se chorob zvířat a 

ztráty důvěry spotřebitelů v důsledku 
ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat nebo 

rostlin

Opatření týkající se škůdců, chorob 
zvířat a rostlin a ztráty důvěry 

spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví 
veřejnosti, zvířat nebo rostlin

1. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout výjimečná 
opatření na podporu:

1. Komise může prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijatých v souladu 
s postupem pro naléhavé případy 
uvedeným v článku 161 stanovit
výjimečná opatření na podporu 
postiženého trhu:

a) postiženého trhu s ohledem na omezení 
obchodu uvnitř Unie a obchodu s třetími 
zeměmi, která mohou vyplynout z použití 
opatření, jejichž cílem je zabránit šíření 
chorob zvířat, a

a) s ohledem na omezení obchodu uvnitř 
Unie a obchodu s třetími zeměmi, která 
mohou vyplynout z použití opatření, 
jejichž cílem je zabránit šíření škůdců a
chorob zvířat a rostlin, a

b) zohlednění závažných narušení trhu 
přímo souvisejících se ztrátou důvěry 
spotřebitelů z důvodu ohrožení zdraví 
veřejnosti, zvířat nebo rostlin.

b) s ohledem na závažná narušení trhu 
přímo související se ztrátou důvěry 
spotřebitelů z důvodu ohrožení zdraví 
veřejnosti, zvířat nebo rostlin.

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.
2. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
použijí na tato odvětví:

2. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
použijí na tato odvětví:

a) hovězího a telecího masa; a) hovězího a telecího masa;

b) mléka a mléčných výrobků; b) mléka a mléčných výrobků;
c) vepřového masa; c) vepřového masa;

d) skopového a kozího masa; d) skopového a kozího masa;
e) vajec; e) vajec;

f) drůbežího masa. f) drůbežího masa.
Opatření stanovená v odst. 1 písm. b), která Opatření stanovená v odst. 1 písm. b), která 
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souvisejí se ztrátou důvěry spotřebitelů v 
důsledku ohrožení zdraví veřejnosti nebo 
rostlin, se rovněž použijí na veškeré ostatní 
zemědělské produkty, s výjimkou produktů 
uvedených v příloze I části XXIV oddíle 2.

souvisejí se ztrátou důvěry spotřebitelů 
v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti nebo 
rostlin, se rovněž použijí na veškeré ostatní 
zemědělské produkty.

2a. Komise může prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijatých v souladu 
s postupem pro naléhavé případy 
uvedeným v článku 161 rozšířit seznam 
produktů uvedených v odstavci 2.

3. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
přijímají na žádost dotčeného členského 
státu.

3. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
přijímají na žádost dotčeného členského 
státu.

4. Opatření stanovená v odst. 1 písm. a) 
mohou být přijata, pouze pokud dotčený
členský stát přijal okamžitá zdravotní 
a veterinární opatření k potlačení choroby 
a pouze v rozsahu a v trvání naprosto 
nezbytném pro podporu dotčeného trhu.

4. Opatření stanovená v odst. 1 písm. a) 
mohou být přijata, pouze pokud dotčený 
členský stát přijal příslušná okamžitá 
rostlinolékařská nebo zdravotní a 
veterinární opatření k potlačení škůdců či 
choroby a pouze v rozsahu a v trvání 
naprosto nezbytném pro podporu 
dotčeného trhu.

5. Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy na 
opatření stanovená v odstavci 1.

5. Unie stanoví spolufinancování ve výši 
50 % a 75 % výdajů hrazených členskými 
státy na opatření stanovená v odst. 1 písm. 
a) a b) v odpovídajícím pořadí.
Mezi tato opatření mohou patřit daňové 

výhody nebo preferenční úvěry 
poskytované zemědělcům, které jsou 
financovány podle nařízení [o rozvoji 
venkova].

V odvětví hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa a 
skopového a kozího masa však Unie 
stanoví spolufinancování ve výši 60 % 
těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení 
slintavky a kulhavky.

V odvětví hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa a 
skopového a kozího masa však Unie 
stanoví spolufinancování ve výši 60 % 
těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení 
slintavky a kulhavky.

6. Pokud producenti přispívají na výdaje 
hrazené členskými státy, zajistí členské 
státy, aby v důsledku těchto opatření 
nedocházelo k narušení hospodářské 
soutěže mezi producenty v různých 
členských státech.

6. Pokud producenti přispívají na výdaje 
hrazené členskými státy, zajistí členské 
státy, aby v důsledku těchto opatření 
nedocházelo k narušení hospodářské 
soutěže mezi producenty v různých 
členských státech.

Or. en



AM\921910CS.doc 67/113 PE501.994v01-00

CS

Pozměňovací návrh 143
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 390

Návrh nařízení
Článek 156

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156 Článek 156
Opatření k řešení konkrétních problémů Opatření k řešení konkrétních problémů
1. Komise prostřednictvím prováděcích
aktů přijme nezbytná a odůvodněná 
mimořádná opatření k řešení konkrétních 
problémů. Tato opatření se mohou odchýlit 
od ustanovení tohoto nařízení pouze v 
rozsahu, který je nezbytně nutný, a na 
nezbytně nutné období. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

1. Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci přijatých v souladu 
s postupem pro naléhavé případy 
uvedeným v článku 161 stanoví nezbytná a 
odůvodněná mimořádná opatření k řešení 
konkrétních problémů. Tato opatření se 
mohou odchýlit od ustanovení tohoto 
nařízení pouze v rozsahu, který je nezbytně
nutný, a na nezbytně nutné období.

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

2. K řešení konkrétních problémů v řádně 
odůvodněných mimořádně naléhavých 
případech Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s postupem 
uvedeným v článku 161.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 391, 2104

Návrh nařízení
Článek 156 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156a
Opatření v případě závažných výkyvů na 
trhu s mlékem a mléčnými produkty
1. Od 1. dubna 2015 v případě závažných 
výkyvů na trhu s mlékem a mléčnými 
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výrobky může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2 poskytnout podporu producentům 
mléka, kteří dobrovolně omezí svou 
produkci nejméně o 5 % oproti stejnému 
období předchozího roku, a to po dobu 
nejméně tří měsíců, která může být 
prodloužena.
Při poskytování této podpory Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2 rovněž 
rozhodne uložit producentům mléka, kteří 
v témže období svou produkci zvýší 
alespoň o 5 % oproti stejnému období 
předchozího roku, dávky, a to po dobu 
nejméně tří měsíců, která může být 
prodloužena.
2. Při zahájení opatření podle odstavce 1 
Komise zohlední vývoj výrobních nákladů, 
zejména cen vstupů.
3. Mléko bezplatně dodávané 
charitativním organizacím v souladu 
s definicí v čl. 29 odst. 3 písm. b) 
dokumentu COM(2012) 617 pod názvem 
„partnerské organizace“ může být 
považováno za snížení produkce za 
podmínek stanovených Komisí v souladu 
s odstavcem 4.
4. Výrobky podniků, které uplatňují 
systém uvedený v prvním pododstavci 
odstavce 1, využívají přednostně tržní 
intervence uvedené v části II hlavě I na 
trhu s mlékem a mléčnými výrobky.  
5. S ohledem na potřebu zajistit účinný a 
náležitý provoz systému se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví:
a) kritéria pro získání této podpory;
b) konkrétní podmínky pro spuštění 
tohoto mechanismu;
c) podmínky, za nichž lze bezplatné 
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dodávky mléka charitativním organizacím 
podle odstavce 2 považovat za snížení 
produkce;
d) podmínky, jimiž se řídí vracení podpory 
v případě nesplnění závazků na snížení 
produkce a úroky podle příslušných 
platných pravidel.
6. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout potřebná 
opatření, pokud jde o výši podpory a 
dávek uvedených v odstavci 1. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 2067

Návrh nařízení
Článek 156 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156b
Opatření proti narušení trhu v odvětví 

ovoce a zeleniny
1. Vzhledem ke zvláštní povaze ovoce a 
zeleniny podléhající zkáze je třeba zavést 
mechanismus na řešení závažných 
narušení trhu. Tato narušení mohou být 
způsobena vážnými propady cen na 
vnitřním trhu v důsledku obav o zdraví a 
dalších příčin, jež vedou k náhlým 
propadům poptávky. 
2. Tento mechanismus se použije výlučně 
pro příslušný produkt nebo produkty, jeho 
použití je časově omezeno, lze jej 
revidovat, je automaticky aktivován a je 
dostupný všem producentům v rámci 
odvětví.
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3. Zahrnuje opatření uvedená v čl. 31 
odst. 2 písm. g), h) a d) tohoto nařízení, 
ale tato opatření jsou nezávislá na řízení 
provozních fondů používaných uznanými 
organizacemi producentů ovoce a 
zeleniny. 
4. Unie financuje 100 % výdajů na 
opatření uvedená v tomto článku.
5. Operace pro řízení vážných krizí 
podléhají mechanismům zavedeným pro 
opatření řízení krizí v rámci operačních 
programů. Postižení, kteří nejsou členy 
organizací producentů, uzavřou dohody 
za účelem koordinace operací pro řízení 
krize a sjednají výši podílu, který je 
vyčleněn na pokrytí nákladů na řízení.
6. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 s cílem uplatnit opatření uvedená v 
odstavcích 1 a 2 tohoto článku.
7. Komise může na žádost členských států 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přijmout výjimečná opatření. Komise 
zajistí, aby byla veřejnost informována o 
zavedení těchto opatření a o příslušných 
produktech, oblastech a objemu podpory. 
V případě bezplatného rozdělování se 
objem podpory upraví. Prostřednictvím 
prováděcích aktů se rovněž stanoví konec 
krizového období, jakmile skončí vážné 
narušení trhu. Tato prováděcí opatření se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem stanoveným v čl. 162 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 392
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Návrh nařízení
Část V – hlava I – oddíl 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ODDÍL 3A
DOHODY, ROZHODNUTÍ A JEDNÁNÍ 

VE VZÁJEMNÉ SHODĚ V OBDOBÍ 
ZÁVAŽNÝCH VÝKYVŮ NA TRZÍCH

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 392

Návrh nařízení
Článek 156 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156c
Použití čl. 101 odst. 1 Smlouvy

1. V období závažných výkyvů na trzích 
může Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2 
rozhodnout, že čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
v žádném případě nepoužije na dohody, 
rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě 
uznaných organizací producentů, 
sdružení těchto organizací a uznaných 
mezioborových organizací v jakémkoli z 
odvětví uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto 
nařízení, pokud cílem těchto dohod, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě je stabilizovat dotčené odvětví 
pomocí pevné stanovených cen a řízení 
výroby.
Tento odstavec se použije rovněž dohody, 
rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě 
mezi organizacemi.
2. Odstavec 1 se použije, pouze pokud 
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Komise již přijala některé z opatření 
uvedených v předchozí kapitole nebo 
pokud povolila uplatnění veřejné 
intervence nebo podpory soukromého 
skladování uvedené v části II hlavě I 
kapitole I a pokud dotčený členský stát 
nebo státy považují dohody, rozhodnutí a 
jednání ve vzájemné shodě uvedené v 
odstavci 1 za odůvodněné s ohledem na 
výkyvy na trhu.
3. Platnost dohod, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě uvedených v odstavci 1 
nesmí překročit šest měsíců, pokud 
Komise nepovolila pomocí prováděcího 
rozhodnutí dodatečné šestiměsíční období.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 396

Návrh nařízení
Článek 157 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 157a
Povinné výkazy v odvětví mléka 

a mléčných výrobků
Od 1. dubna 2015 vykazují první 
odběratelé syrového mléka příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu množství syrového 
mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno.
Pro účely tohoto článku a článku 104a se 
„první odběratelem“ rozumí podnik nebo 
skupina, která kupuje mléko od 
producentů, s cílem:
a) jeho odběru, balení, skladování, 
chlazení nebo zpracování, včetně 
smluvního provádění této činnosti;
b) jeho prodeje jednomu nebo více 
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podnikům, které upravují nebo 
zpracovávají mléko či mléčné výrobky.
Členské státy oznámí Komisi množství 
syrového mléka podle prvního 
pododstavce.
Komise může přijmout prováděcí akty 
stanovující pravidla pro obsah, formát 
a časový rozvrh těchto výkazů a postup 
pro oznámení, jež mají členské státy 
podávat v souladu s tímto článkem. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 162 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 398-404, 2120, 2130

Návrh nařízení
Článek 158

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 158 Článek 158
Povinnost Komise podávat zprávy Povinnost Komise podávat zprávy

Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu:

Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu:

a) o provádění opatření v odvětví 
včelařských produktů po roce 2013 každé 
tři roky, jak je stanoveno v článcích 52 až 
54;

a) každé tři roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost:

i) o provádění opatření v odvětví 
včelařských produktů, jak je stanoveno v 
článcích 52 až 54,
ii) o uplatňování pravidel hospodářské 
soutěže v zemědělských a zemědělsko-
potravinářských odvětvích ve všech 
členských státech, přičemž zvláštní 
pozornost je třeba věnovat používání 
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výjimek podle článků 144 a 145 a možným 
rozdílům ve výkladu a provádění 
vnitrostátních i evropských pravidel 
hospodářské soutěže, a to spolu 
s příslušnými návrhy,  
iii) o opatřeních na ochranu chráněného 
označení původů a chráněného 
zeměpisného označení před 
neoprávněným užíváním ve třetích 
zemích;

b) do 30. června 2014 a rovněž do 31. 
prosince 2018 o vývoji situace na trhu v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, 
zejména o provádění článků 104 až 107 a 
145 v uvedeném odvětví, a obsahující
zejména možné pobídky, jež by zemědělce 
vedly k uzavírání dohod o společné výrobě, 
spolu s příslušnými návrhy.

b) do 30. června 2014 a rovněž do 31. 
prosince 2018 o vývoji situace na trhu v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, o 
provádění článků 104a, 105a, 105b a 157a 
v uvedeném odvětví, zejména o jejich 
účincích na producenty a produkci mléka 
ve znevýhodněných regionech s ohledem 
na obecný cíl zachování produkce v těchto 
regionech a o možných pobídkách, jež by 
zemědělce vedly k uzavírání dohod o 
společné výrobě, spolu s příslušnými 
návrhy;

ba) do 31. prosince 2014:
i) o proveditelnosti zavedení konkrétních 
tržních pravidel pro vepřové maso, 
skopové a kozí maso. Tato zpráva bude 
obsahovat příslušná ustanovení, která 
Komise navrhuje přijmout
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci,
ii) o zavedení zjednodušených obchodních 
norem přizpůsobených místním 
plemenům zvířat a odrůdám rostlin 
chovaných a pěstovaných drobnými 
producenty, spolu s příslušnými návrhy 
na řešení problémů, které tito producenti 
zakouší při plnění obchodních norem EU,   
iii) o konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti zemědělských a zemědělsko-
potravinářských odvětví, po níž bude do 
31. prosince 2019 následovat druhá 
zpráva,
iv) o vývoji situace na trhu a fungování 
dodavatelského řetězce v odvětví cukru, po 
níž bude do 1. července 2018 následovat 
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zpráva o vývoji situace na trhu v odvětví 
cukru se zvláštním ohledem na vhodné 
způsoby zrušení stávajícího režimu kvót a 
o budoucnosti odvětví po roce 2020 se 
zvláštním ohledem na potřebu zachovat 
spravedlivý smluvní systém a systém 
vyhlašování cen cukru, včetně příslušných 
návrhů, 
v) o zjednodušeném režimu nepovinných 
vyhrazených údajů pro odvětví hovězího 
a telecího masa se zvláštním ohledem na 
stávající rámec pro nepovinné označování 
stejně jako na vhodné údaje související s 
chovem, produkcí a krmivy, které mohou 
zvýšit hodnotu odvětví hovězího a telecího 
masa, včetně příslušných návrhů; 
ba) nejpozději čtyři roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost o fungování 
a účinnosti nástrojů řízení zemědělských 
trhů a jejich vhodnosti vzhledem 
k novému mezinárodnímu kontextu, se 
zvláštním ohledem na to, jak napomáhají 
plnění cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy, včetně příslušných návrhů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 2146

Návrh nařízení
Článek 159

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 159 Článek 159

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

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

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

Zejména se převedou finanční prostředky 
na veškeré výdaje podle:

Zejména se převedou finanční prostředky 
na veškeré výdaje podle:

a) části II hlavy I kapitoly I; a) části II hlavy I kapitoly I;
b) části III kapitoly VI a b) části III kapitoly VI a 

c) této části kapitoly I. c) této části kapitoly I.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Článek 163

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 163 Článek 163

Zrušení předpisů Zrušení předpisů
1. Nařízení (ES) č. 1234/2007 se zrušuje. 1. Nařízení (ES) č. 1234/2007 se zrušuje.

Nadále však platí tato ustanovení nařízení 
(ES) č. 1234/2007 [nařízení (EU) 
č. KOM(2010) 799]:

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

a) v odvětví cukru část II hlava I, článek 
142, čl. 153 odst. 1 první pododstavec, čl. 
153 odst. 2 a 3, článek 156, část II přílohy 
III a příloha VI [část II hlava I, články 
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248 a 260 až 262 a část II přílohy III 
nařízení (EU) č. KOM(2010) 799] do 
konce hospodářského roku pro cukr 
2014/15 dne 30. září 2015;
b) ustanovení týkající se režimu omezení 
produkce mléka stanoveného v části II 
hlavě I kapitole III a přílohách IX a X 
[části II hlavě I kapitole III a přílohách 
VIII a IX nařízení (EU) č. KOM(2010) 
799] do 31. března 2015;

b) ustanovení týkající se režimu omezení 
produkce mléka stanoveného v části II 
hlavě I kapitole III a přílohách IX a X do 
31. března 2015; 

c) pokud jde o odvětví vína: c) pokud jde o odvětví vína:
i) články 85a až 85e [články 82 až 87 
nařízení (EU) č. KOM(2010) 799], pokud 
jde o plochy uvedené v čl. 85a odst. 2 [čl. 
82 odst. 2 nařízení (EU) č. KOM(2010) 
799], které dosud nebyly vyklučeny, a 
pokud jde o plochy uvedené v čl. 85b odst. 
1 [čl. 83 odst. 1 nařízení (EU) č. 
KOM(2010) 799], které nebyly 
legalizovány, dokud tyto plochy nejsou 
vyklučeny nebo legalizovány,

i) články 85a až 85e, pokud jde o plochy 
uvedené v článku 85a odst. 2, které dosud 
nebyly vyklučeny, a pokud jde o plochy 
uvedené v článku 85b odst. 1, které nebyly 
legalizovány, dokud tyto plochy nejsou 
vyklučeny nebo legalizovány,

ii) přechodný režim práv na výsadbu 
stanovený v části II hlavě I kapitole III 
oddíle IVa pododdíle II [části II hlavě I 
kapitole III oddíle V pododdíle II nařízení 
(EU) č. KOM(2010) 799] do 31. prosince 
2015, nebo v rozsahu nezbytném pro 
nabytí účinku rozhodnutí přijatých 
členskými státy podle čl. 85g odst. 5 [čl. 89 
odst. 5 nařízení (EU) č. KOM(2010) 799] 
do 31. prosince 2018,
iii) ustanovení čl. 118m odst. 5 a čl. 118s 
odst. 5;

iii) ustanovení čl. 118m odst. 5 a čl. 118s 
odst. 5;

d) ustanovení čl. 182 odst. 7 [čl. 291 odst. 
2 nařízení (EU) č. KOM(2010) 799] do 31. 
března 2014;

d) ustanovení čl. 182 odst. 7 do 31. března 
2014;

e) ustanovení čl. 182 odst. 3 prvního a 
druhého pododstavce [článku 293 nařízení 
(EU) č. KOM(2010) 799] do konce 
hospodářského roku pro cukr 2013/14;

e) ustanovení čl. 182 odst. 3 prvního 
a druhého pododstavce do konce 
hospodářského roku pro cukr 2013/2014;

f) ustanovení čl. 182 odst. 4 [článku 294 
nařízení (EU) č. KOM(2010) 799] do 31. 
prosince 2017.[;]

f) ustanovení čl. 182 odst. 4 do 31. 
prosince 2017.
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g) článek 326 nařízení (EU) č. 
KOM(2010) 799.
2. Odkazy na nařízení (ES) č. 1234/2007 
[nařízení (EU) č. KOM(2010) 799] se 
považují za odkazy na toto nařízení a 
nařízení (EU) č. […] [o financování, řízení 
a sledování společné zemědělské politiky] 
a je nutno je číst v souladu se srovnávacími 
tabulkami obsaženými v příloze VIII 
tohoto nařízení.

2. Odkazy na nařízení (ES) č. 1234/2007 se 
považují za odkazy na toto nařízení a 
nařízení (EU) č. […] [o financování, řízení 
a sledování společné zemědělské politiky] 
a je nutno je číst v souladu se srovnávacími 
tabulkami obsaženými v příloze VIII 
tohoto nařízení.

3. Nařízení Rady (ES) č. 234/79, (ES) č. 
1601/96 a (ES) č. 1037/2001 se zrušují.

3. Nařízení Rady (EHS) č. 234/79, (ES) č. 
1601/96 a (ES) č. 1037/2001 se zrušují.

Or. en

(Pozměnovací návrh vychází z COM(2012)535))

Pozměňovací návrh 152
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 415

Návrh nařízení
Článek 163 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 163a
Použitelnost pravidel pro uvádění na trh

V zájmu zajištění právní jistoty s ohledem 
na uplatňování pravidel pro uvádění 
produktů na trh Komise přijme akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 160, jimiž stanoví datum, 
k němuž v daném odvětví přestávají platit 
níže uvedená ustanovení nařízení (ES) č. 
1234/2007:
– články 113a, 113b, 114, 115, 116 a čl. 
117 odst. 1 až 4; 
– příloha XIa bod II druhý pododstavec, 
příloha XIa body IV až IX, příloha XII 
bod IV odst. 2, příloha XIII bod VI druhý 
pododstavec, příloha XIV část A, příloha 
XIV část B bod I odst. 2 a 3, příloha XIV 
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část B bod III, příloha XIV část C a 
příloha XV body II, III, IV a VI.
Od téhož dne se použijí odpovídající 
pravidla pro uvádění na trh, která se 
stanoví akty v přenesené pravomoci 
uvedenými v části II hlavě II kapitole 
I oddílu I tohoto nařízení.

(Pozměňovací návrh vychází z COM(2012)535)

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 417

Návrh nařízení
Článek 164

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 164 Článek 164

Přechodná pravidla Přechodná pravidla
Vzhledem k potřebě zajistit plynulý 
přechod od režimů stanovených v nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] k režimům 
stanoveným v tomto nařízení se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, pokud 
jde o opatření nezbytná pro ochranu 
nabytých práv a legitimních očekávání 
podniků.

Vzhledem k potřebě zajistit plynulý 
přechod od režimů stanovených v nařízení 
č. 1234/2007 k režimům stanoveným v 
tomto nařízení se Komise zmocňuje k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 160, pokud jde o 
opatření nezbytná pro ochranu nabytých 
práv a legitimních očekávání podniků.

Na veškeré víceleté programy podpory 
přijaté před 1. lednem 2014 na základě 
článků 103, 103i a 105a nařízení (ES) č. 
1234/2007 se tato ustanovení vztahují až 
do ukončení programů bez ohledu na 
vstup tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 418

Návrh nařízení
Článek 165

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 165 Článek 165

Vstup v platnost a použitelnost Vstup v platnost a použitelnost
1. Toto nařízení vstupuje v platnost 
sedmým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

1. Toto nařízení vstupuje v platnost 
sedmým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2014. Použije se od 1. ledna 2014.

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

Články 7 a 16 se však použijí pouze po 
skončení hospodářského roku pro cukr 
2019/2020 dne 1. října 2020. 

2. Pokud jde o odvětví mléka a mléčných 
výrobků, použijí se články 104 a 105 do 
30. června 2020.

2. Pokud jde o odvětví mléka a mléčných 
výrobků, použijí se články 104a, 105, 105b 
a 157a do 30. června 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 424, 2182

Návrh nařízení
Příloha II – část I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část Ia: Definice týkající se odvětví cukru
1. „Bílým cukrem“ se rozumí 
nearomatizovaný cukr bez přídavku 
barviv a jiných látek, obsahující v sušině 
nejméně 99,5 % hmotnostních sacharózy 
určené polarimetrickou metodou. 
2. „Surovým cukrem“ se rozumí 
nearomatizovaný cukr bez přídavku 
barviv a jiných látek, obsahující v sušině 
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méně než 99,5 % hmotnostních sacharózy 
určené polarimetrickou metodou. 
3. „Isoglukózou“ se rozumí produkt 
získaný z glukózy nebo jejích polymerů 
obsahující v sušině nejméně 10 % 
hmotnostních fruktózy.
4. „Inulinovým sirupem“ se rozumí přímý 
produkt získaný hydrolýzou inulinu nebo 
oligofruktózy, obsahující v sušině 
nejméně 10 % hmotnostních volné 
fruktózy nebo fruktózy ve formě sacharózy 
a vyjádřený jako ekvivalent 
cukru/isoglukózy. Tato definice může být 
změněna Komisí s cílem zabránit 
omezením na trhu s produkty s nízkým 
sladícím účinkem vyrobenými zpracovateli 
inulinové vlákniny bez kvót na inulinový 
sirup.
5. „Cukrem podléhajícím kvótám“, 
„isoglukózou podléhající kvótám“ a 
„inulinovým sirupem podléhajícím 
kvótám“ se rozumí množství cukru, 
isoglukózy nebo inulinového sirupu 
vyrobené za určitý hospodářský rok v 
rámci kvóty daného podniku.
6. „Průmyslovým cukrem“ se rozumí 
množství cukru vyrobené za určitý 
hospodářský rok nad rámec množství 
cukru, jež je uvedeno v bodě 5, a určené v 
tomto odvětví k výrobě jednoho z výrobků 
uvedených v čl. 101m odst. 2. 
7. „Průmyslovou isoglukózou“ a 
„průmyslovým inulinovým sirupem“ se 
rozumí množství isoglukózy nebo 
inulinového sirupu vyrobené za určitý 
hospodářský rok a určené v tomto odvětví 
k výrobě jednoho z výrobků uvedených v 
čl. 101m odst. 2. 
8. „Přebytkovým cukrem“, „přebytkovou 
isoglukózou“ a „přebytkovým inulinovým 
sirupem“ se rozumí množství cukru, 
isoglukózy nebo inulinového sirupu 
vyrobené za určitý hospodářský rok nad 
rámec množství uvedených v bodech 5, 6 a 
7.
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9. „Cukrovou řepou podléhající kvótám“ 
se rozumí veškerá cukrová řepa 
zpracovaná na cukr podléhající kvótám.
10. „Smlouvou o dodání“ se rozumí 
smlouva uzavřená mezi prodejcem a 
podnikem o dodání cukrové řepy pro 
výrobu cukru.
11. „Mezioborovou dohodou“ se rozumí:
a) dohoda uzavřená na úrovni Unie, před 
uzavřením smlouvy o dodání, mezi 
skupinou vnitrostátních organizací 
podniků na jedné straně a skupinou 
vnitrostátních organizací prodejců na 
straně druhé;
b) dohoda uzavřená před uzavřením 
smlouvy o dodání mezi podniky nebo 
organizací podniků uznanou příslušným 
členským státem na jedné straně a 
sdružením prodejců uznaným příslušným 
členským státem na straně druhé;
c) neexistuje-li dohoda podle písmene a) 
nebo b), právní předpisy o obchodních 
společnostech a družstvech, pokud 
upravují podmínky, za kterých cukrovou 
řepu dodávají akcionáři nebo společníci 
společnosti vyrábějící cukr či členové 
družstva vyrábějícího cukr;
d) neexistuje-li dohoda podle písmene a) 
nebo b), ujednání existující před 
uzavřením smlouvy o dodání, pokud 
prodejci, kteří s ujednáním souhlasí, 
dodají nejméně 60 % celkového množství 
cukrové řepy zakoupeného podnikem pro 
výrobu cukru v jednom nebo více 
závodech.
12. „Zařízením zabývajícím se výhradně 
rafinací“ se rozumí výrobní jednotka, 
– jejíž výhradní činností je rafinace 
dovezeného surového třtinového cukru, 
nebo  
– jež provedla v hospodářském roce 
2004/2005 rafinaci nejméně 15 000 tun 
dovezeného surového třtinového cukru. 
Pro účely ustanovení této odrážky se 
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v případě Chorvatska vychází z údajů za 
hospodářský rok 2007/2008. 

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Příloha III – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA III PŘÍLOHA III
STANDARDNÍ JAKOST RÝŽE A 
CUKRU PODLE ČLÁNKU 7

STANDARDNÍ JAKOST RÝŽE 
A CUKRU PODLE ČLÁNKŮ 7 A 101G

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 426, 2198

Návrh nařízení
Příloha III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIIa

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE UNIE PRO JATEČNĚ UPRAVENÁ TĚLA PODLE 
ČLÁNKU 7

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

I. Definice

Použijí se tyto definice:

1. „jatečně upravené tělo“: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vykolení a stažení 
z kůže;
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2. „půlka jatečně upraveného těla“: produkt získaný symetrickým rozdělením jatečně 
upraveného těla podle bodu 1 středem obratlů krčních, hrudních, bederních 
(lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých 
kostí.

II. Kategorie

Jatečně upravená těla dospělého skotu se dělí do těchto kategorií:

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

III. Klasifikace

Jatečně upravená těla jsou klasifikována na základě posouzení:

1. zmasilosti, vymezené takto:

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

Třída 
zmasilosti

Popis

S
Nejvyšší

všechny profily extrémně konvexní; výjimečně vyvinutá svalovina 
s dvojím osvalením

E
Výborná

všechny profily konvexní až super konvexní; výjimečně vyvinutá 
svalovina

U
Velmi dobrá

profily celkově vypouklé; velmi dobře vyvinutá svalovina

R
Dobrá

profily celkově rovné; dobře vyvinutá svalovina

O
Dostatečná

profily rovné až konkávní; průměrně vyvinutá svalovina

P
Špatná

všechny profily konkávní až velmi konkávní; slabě vyvinutá svalovina

2. protučnělosti, vymezené takto:

množství tuku na povrchu jatečně upraveného těla a v hrudní dutině 

Třída Popis
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protučnělosti
1 
Velmi slabá

slabá nebo žádná vrstva tuku

2 
Slabá

mírná vrstva tuku, svalovina téměř všude zřetelná

3 
Střední

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

4
Silná 

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

5 
Velmi silná

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

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

IV. Obchodní úprava

Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl mají obchodní úpravu:

1. bez hlavy a bez noh; hlava je od jatečně upraveného těla oddělena v místě hlavového 
kloubu (atlanto-okcipitálního kloubu) a nohy jsou odděleny na úrovni 
karpometakarpálního nebo tarzometatarzálního kloubu,

2. bez orgánů v dutině hrudní a břišní, s ledvinami nebo bez nich, s ledvinovým a 
pánevním lojem nebo bez něj,

3. bez pohlavních orgánů a připojených svalů, bez vemene a mléčného tuku.

V. Klasifikace a označování

Jatka schválená podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 
přijmou opatření k zajištění toho, aby všechna jatečně upravená těla nebo půlky jatečně 
upravených těl dospělých kusů skotu, který v nich byl poražen a nese označení zdravotní 
nezávadnosti podle čl. 5 odst. 2 ve spojení s kapitolou III oddílu I přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, byly klasifikovány a označeny v souladu 
s klasifikační stupnicí Unie.

Před identifikací označením mohou členské státy udělit povolení, aby byl z jatečně 
upravených těl nebo půlek jatečně upravených těl odstraněn podkožní tuk, pokud je to 
odůvodněno protučnělostí.

B: Klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla prasat
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I. Definice

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

II. Klasifikace

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

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

III. Obchodní úprava

Jatečně upravená těla musí mít obchodní úpravu bez jazyka, štětin, špárků, pohlavních 
orgánů, plstního sádla, ledvin a bránice.

IV. Podíl libového masa

1. Podíl libového masa se hodnotí pomocí metod povolených Komisí. Povoleny mohou být 
pouze statisticky ověřené metody vyhodnocování založené na fyzickém měření jedné nebo 
více anatomických částí jatečně upraveného těla prasete. Předpokladem pro schválení 
metody třídění je to, že chyba statistického odhadu nepřekročí stanovenou maximální 
toleranci.

2. Obchodní hodnota jatečně upravených těl se ovšem neurčuje pouze na základě 
odhadovaného podílu libového masa.

V. Označování jatečně upravených těl

Nestanoví-li Komise jinak, klasifikovaná jatečně upravená těla se za účelem identifikace 
označují podle stupnice Unie.
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C: Klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla ovcí

I. Definice

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

II. Kategorie

Jatečně upravená těla se dělí do těchto kategorií:

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

III. Klasifikace

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

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

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

IV. Obchodní úprava

Jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl mají obchodní úpravu bez hlavy 
(oddělené v místě hlavového atlanto-okcipitálního kloubu), nohou (oddělených na úrovni 
karpometakarpálního nebo tarzometatarzálního kloubu), ocasu (odděleného mezi šestým 
a sedmým ocasním obratlem), vemene, pohlavních orgánů, jater a vnitřností. Ledviny 
a ledvinový lůj tvoří součást jatečně upraveného těla.

V. Označování jatečně upravených těl

Klasifikovaná jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl se za účelem 
identifikace označují podle stupnice Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 158
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 427

Návrh nařízení
Příloha III b (nová)

Znění navržené Parlamentem

PŘÍLOHA IIIb

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

(v tunách)

Členské státy nebo regiony 

(1)

Cukr 

(2)

Isoglukóza 

(3)

Inulinový 
sirup 

(4)

Belgie 676 235,0 114 580,2 0

Bulharsko 0 89 198,0

Česká republika 372 459,3

Dánsko 372 383,0

Německo 2 898 255,7 56 638,2

Irsko 0

Řecko 158 702,0 0

Španělsko 498 480,2 53 810,2

Francie (metropolitní území) 3 004 811,15 0

Francouzské zámořské 
departementy

432 220,05

Itálie 508 379,0 32 492,5

Lotyšsko 0
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Litva 90 252,0

Maďarsko 105 420,0 250 265,8

Nizozemsko 804 888,0 0 0

Rakousko 351 027,4

Polsko 1 405 608,1 42 861,4

Portugalsko (kontinentální) 0 12 500,0

Autonomní oblast Azory 9 953,0

Rumunsko 104 688,8 0

Slovinsko 0

Slovensko 112 319,5 68 094,5

Finsko 80 999,0 0

Švédsko 293 186,0

Spojené království 1 056 474,0 0

Chorvatsko p.m. p.m. p.m.

CELKEM 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 428, 2181

Návrh nařízení
Příloha III c (nová)

Znění navržené Parlamentem

PŘÍLOHA IIIc

PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA PRO PŘEVODY KVÓT NA CUKR NEBO ISOGLUKÓZU 
V SOULADU S ČLÁNKEM 101k
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I

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) „fúzí podniků“ spojení dvou nebo více podniků v jeden podnik;

b) „zcizením podniku“ převod majetku podniku s přidělenou kvótou na jiný podnik nebo 
jiné podniky nebo převzetí tohoto majetku jiným podnikem nebo jinými podniky;

c) „zcizením závodu“ převod vlastnických práv k technické jednotce vybavené veškerým 
zařízením nezbytným pro výrobu daného výrobku na jeden nebo více podniků, jehož 
výsledkem je částečné nebo úplné převzetí výroby podniku, který převod uskutečňuje;

d) „pronájmem závodu“ nájemní smlouva k technické jednotce vybavené veškerým 
zařízením nezbytným pro výrobu cukru za účelem jejího provozu, uzavřená na dobu 
nejméně tří po sobě následujících hospodářských let, přičemž se strany zavazují, že 
neukončí platnost této smlouvy před koncem třetího hospodářského roku, s podnikem, 
jenž je usazen ve stejném členském státě jako dotyčný závod, může-li být od okamžiku 
nabytí účinnosti nájemní smlouvy podnik, který si závod pronajal, považován v rámci 
celé své výroby za jediný podnik vyrábějící cukr.

II

1. Aniž je dotčen bod 2, upraví se kvóta v případě fúze nebo zcizení podniků vyrábějících 
cukr nebo zcizení závodů vyrábějících cukr takto:

a) v případě fúze podniků vyrábějících cukr přidělí členské státy podniku 
vytvořenému touto fúzí kvótu, která se rovná součtu kvót přidělených před fúzí 
dotyčným podnikům vyrábějícím cukr;

b) v případě zcizení podniku vyrábějícího cukr přidělí členský stát pro výrobu cukru 
kvótu zcizeného podniku nabyvateli nebo, je-li nabyvatelů více, poměrný díl 
podle výroby cukru převzaté jednotlivými nabyvateli;

c) v případě zcizení závodu vyrábějícího cukr sníží členský stát kvótu podniku 
převádějícího vlastnictví k tomuto závodu a o sníženou část zvýší kvótu podniku 
nebo podniků nabývajících příslušný závod, a to v poměru odpovídajícím 
převzaté výrobě.

2. Vyjádří-li výslovně určitý počet pěstitelů cukrové řepy nebo cukrové třtiny, na které 
má některá z operací uvedených v bodu 1 přímý dopad, ochotu dodávat cukrovou řepu
nebo cukrovou třtinu podniku vyrábějícímu cukr, který se těchto operací neúčastní, 
může členský stát přidělit kvótu na základě výroby převzaté podnikem, kterému 
pěstitelé chtějí cukrovou řepu nebo cukrovou třtinu dodávat.

3. V případě, že za okolností jiných, než jsou okolnosti uvedené v bodu 1, dojde k 
uzavření
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a) podniku vyrábějícího cukr nebo

b) jednoho nebo více závodů podniku vyrábějícího cukr.

Členský stát může část kvót, kterých se uzavření týká, přidělit jednomu nebo více 
podnikům vyrábějícím cukr.

Rovněž v případě uvedeném v prvním pododstavci písm. b), vyjádří-li někteří 
z příslušných pěstitelů výslovně ochotu dodávat cukrovou řepu nebo cukrovou třtinu 
určitému podniku vyrábějícímu cukr, může členský stát přidělit poměrný díl kvót ve 
vztahu k dotyčné cukrové řepě nebo cukrové třtině podniku, kterému pěstitelé chtějí 
tyto produkty dodávat.

4. Použije-li se odchylka uvedená v čl. 101 odst. 5, může příslušný členský stát 
požadovat, aby pěstitelé cukrové řepy a cukrovarnické podniky, na něž se tato 
odchylka vztahuje, zahrnuli do mezioborových dohod zvláštní doložky umožňující 
členskému státu použít body 2 a 3 tohoto oddílu.

5. V případě pronájmu závodu, který patří podniku vyrábějícímu cukr, může členský stát 
snížit kvótu podniku, jenž nabízí závod k pronájmu, a přidělit podíl, o který byla kvóta 
snížena, podniku, který si závod pronajímá za účelem výroby cukru.

Skončí-li nájem během tří hospodářských let uvedených v oddíle I písm. d), zruší 
členský stát úpravu kvóty podle prvního pododstavce tohoto bodu se zpětnou 
působností ke dni, kdy pronájem nabyl účinnosti. Skončí-li však nájem z důvodu vyšší 
moci, není členský stát povinen úpravu zrušit.

6. Nemůže-li již podnik vyrábějící cukr zajistit dodržování svých závazků vyplývajících z 
právních předpisů Unie vůči dotčeným pěstitelům cukrové řepy nebo cukrové třtiny a 
je-li tato situace zjištěna příslušnými orgány dotčeného členského státu, může tento 
členský stát přidělit na jeden nebo více hospodářských let část příslušných kvót 
jednomu nebo více podnikům vyrábějícím cukr v poměru k převzaté výrobě.

7. Poskytne-li členský stát podniku vyrábějícímu cukr cenové a odbytové záruky na 
zpracování cukrové řepy na líh, může po dohodě s tímto podnikem a s dotčenými 
pěstiteli cukrové řepy přidělit všechny kvóty na výrobu cukru nebo jejich část jednomu 
nebo více podnikům na jeden hospodářský rok nebo více hospodářských let.

III

V případě fúze nebo zcizení podniků vyrábějících isoglukózu nebo zcizení závodu 
vyrábějícího isoglukózu může členský stát přidělit příslušné kvóty pro výrobu isoglukózy 
jinému podniku nebo jiným podnikům bez ohledu na to, zda jim byla přidělena výrobní 
kvóta.

IV
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Opatření podle oddílů II a III mohou nabýt účinnosti pouze tehdy, jsou-li splněny tyto 
podmínky:

a) zohlední se zájmy všech dotčených osob;

b) příslušný členský stát usoudí, že tato opatření pravděpodobně povedou ke zlepšení 
struktury odvětví pěstování cukrové řepy a cukrové třtiny a odvětví výroby cukru;

c) tato opatření se vztahují na podniky usazené na stejném území, pro které je stanovena 
kvóta v příloze IIIb.

V

Dojde-li k fúzi nebo zcizení mezi 1. říjnem a 30. dubnem následujícího roku, nabývají 
opatření uvedená v oddílech II a III účinnosti pro běžný hospodářský rok.

Dojde-li k fúzi nebo zcizení mezi 1. květnem a 30. zářím stejného roku, nabývají opatření 
uvedená v oddílech II a III účinnosti pro následující hospodářský rok.

VI

Použijí-li se oddíly II a III, sdělí členské státy Komisi upravené kvóty do patnácti dnů po 
uplynutí období uvedených v oddíle V.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 429

Návrh nařízení
Příloha III d (nová)

Znění navržené Parlamentem

PŘÍLOHA IIId
Podmínky nákupu cukrové řepy v souladu s článkem 101

BOD I

Pro účely této přílohy se „smluvními stranami“ rozumí:

a) cukrovarnické podniky (dále jen „výrobci“)
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b) prodejci cukrové řepy (dále jen „prodejci“).

BOD II

1. Smlouva o dodávkách se uzavírá písemně na stanovené množství kvótové cukrové 
řepy.

2. Ve smlouvách o dodání musí být uvedeno, zda a za jakých podmínek lze cukrovou 
řepu dodávat nad stanovené množství.

BOD III

1. Ve smlouvách o dodání jsou uvedeny nákupní ceny za množství cukrové řepy podle čl. 
101 odst. 2a písm. a) a případně písm. b). V případě množství podle první odrážky 
čl. 101 odst. 2a písm. a) nesmí být tyto ceny nižší než minimální cena kvótové cukrové 
řepy podle čl. 101g odst. 1.

2. Ve smlouvě o dodávce je stanovena cukernatost cukrové řepy. Součástí smlouvy je 
převodní tabulka uvádějící různé stupně cukernatosti a faktory pro převádění 
množství dodané cukrové řepy na množství odpovídající cukernatosti stanovené ve 
smlouvě o dodávce.

Tabulka je sestavena na základě výtěžnosti odpovídající různé cukernatosti.

3. Pokud prodejce podepsal s výrobcem smlouvu o dodávce na dodávku cukrové řepy 
podle čl. 101 odst. 2a písm. a), všechny dodávky tohoto prodejce, převedené podle 
odstavce 2 tohoto bodu, se považují za dodávky ve smyslu první odrážky čl. 101 odst. 
2a písm. a), a to až do okamžiku, kdy je dosaženo množství cukrové řepy stanovené ve 
smlouvě o dodávce.

4. V případě, že výrobce vyrábí cukr v menším množství, než je jeho kvóta z kvótové 
cukrové řepy, na kterou před zasetím podepsal smlouvy o dodávce podle první odrážky 
čl. 101 odst. 2 písm. a), musí množství cukrové řepy odpovídající případné dodatečné 
produkci až do výše své kvóty rozdělit mezi prodejce, s nimiž před zasetím podepsal 
smlouvy o dodávce ve smyslu čl. 101 odst. 2a písm. a).

Mezioborové dohody se mohou od tohoto ustanovení odchýlit.

BOD IV

1. Smlouva o dodávce obsahuje ustanovení o běžné dodací lhůtě cukrové řepy a časovém 
rozložení dodávek.

2. Ustanovení podle odstavce 1 jsou ustanovení platná pro předchozí hospodářský rok s 
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ohledem na skutečnou výši produkce; mezioborové dohody se od nich mohou odchýlit.

BOD V

1. Ve smlouvě o dodávce jsou určena sběrná místa pro cukrovou řepu.

2. Pokud prodejce a výrobce již podepsali smlouvu o dodávce na předchozí hospodářský 
rok, sběrná místa, která určili jako místa pro dodávky uskutečňované během 
uvedeného hospodářského roku, zůstávají v platnosti. Mezioborové dohody se mohou 
od tohoto ustanovení odchýlit.

3. Smlouva o dodávce stanoví, že náklady na nakládku a dopravu ze sběrných míst hradí 
výrobce, pokud není stanoveno jinak ve zvláštních dohodách uzavřených před 
předchozím hospodářským rokem na základě místních předpisů nebo zvyklostí.

4. V Dánsku, Řecku, Španělsku, Irsku, Portugalsku, Finsku a Spojeném království, kde 
se u cukrové řepy používá cena s dodáním do závodu, však smlouvy o dodávkách 
stanoví pro výrobce povinnost, aby se podíleli na úhradě nákladů na nakládku a 
dopravu, a zároveň stanoví příslušné procentuální sazby nebo částky.

BOD VI

1. Ve smlouvě o dodávce jsou určena místa převzetí pro cukrovou řepu.

2. Pokud prodejce a výrobce již podepsali smlouvu o dodávce na předchozí hospodářský 
rok, místa převzetí, na kterých se dohodli pro dodávky uskutečňované během 
uvedeného hospodářského roku, zůstávají v platnosti. Mezioborové dohody se mohou 
od tohoto ustanovení odchýlit.

BOD VII

1. Smlouva o dodávce stanoví, že cukernatost se určuje pomocí polarimetrické metody. 
Vzorek řepy se odebírá při převzetí.

2. Mezioborové dohody mohou stanovit odběr vzorků v jiné fázi. V takovém případě určí 
smlouva o dodávce korekci na vyrovnání případného poklesu cukernatosti v době mezi 
převzetím cukrové řepy a odebráním vzorku.

BOD VIII

Smlouva o dodávce stanoví, že pro určení hrubé hmotnosti, hmotnosti obalu a cukernatosti 
se použije některý z těchto postupů:

a) určí je společně výrobce a profesní organizace pěstitelů cukrové řepy, pokud tak 
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stanoví mezioborová dohoda;

b) určí je výrobce pod dozorem profesní organizace pěstitelů cukrové řepy;

c) určí je výrobce pod dozorem odborníka schváleného dotčeným členským státem, 
pokud prodejce uhradí s tím spojené náklady.

BOD IX

1. Pokud jde o celkové množství dodané cukrové řepy, smlouva o dodávce stanoví, že 
výrobce musí splnit jednu podmínku nebo několik z níže uvedených podmínek:

a) bezplatně vrátit prodejci čerstvé řízky z celkové dodávky cukrové řepy, a to k 
převzetí v závodě;

b) bezplatně vrátit prodejci část těchto řízků, lisovaných, sušených nebo sušených a 
melasovaných, a to k převzetí v závodě;

c) vrátit prodejci řízky, lisované nebo sušené, a to k převzetí v závodě; v tomto 
případě může výrobce požadovat, aby prodejce uhradil náklady na lisování či 
sušení;

d) zaplatit prodejci náhradu s ohledem na odbytové možnosti dotčených řízků.

Pokud jsou některé části celkového množství dodané cukrové řepy určeny k jiným 
účelům, smlouva o dodávce stanoví povinnost splnit více než jednu z podmínek 
uvedených v prvním pododstavci.

2.  Mezioborové dohody mohou stanovit, že řízky mají být dodávány v jiné fázi, než jak 
stanoví odst. 1 písm. a), b) a c).

BOD X

1. Smlouva o dodávce stanoví lhůty pro případnou úhradu záloh a pro úhradu kupní
ceny za cukrovou řepu.

2. Lhůty uvedené v odstavci 1 jsou lhůty platné v předchozím hospodářském roce. 
Mezioborové dohody se mohou od tohoto ustanovení odchýlit.

BOD XI

Stanoví-li smlouvy o dodání pravidla týkající se oblastí, které upravuje tato příloha, nebo 
obsahují-li ustanovení upravující jiné oblasti, nesmějí být ustanovení a účinky těchto smluv 
v rozporu s touto přílohou.
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BOD XII

1. Mezioborové dohody podle přílohy II části Ia bodu 11 obsahují rozhodčí doložku.

2. Stanoví-li mezioborové dohody na úrovni Společenství, na regionální nebo místní 
úrovni pravidla týkající se oblastí, které upravuje toto nařízení, nebo obsahují-li 
ustanovení upravující jiné oblasti, nesmějí být ustanovení a účinky těchto dohod nebo 
ustanovení v rozporu s touto přílohou.

3. Dohody podle odstavce 2 stanoví zejména:

a) pravidla, podle nichž se mezi jednotlivé prodejce rozdělí množství cukrové řepy, 
která se výrobce rozhodne koupit před zasetím, na výrobu cukru v rámci kvóty;

b) pravidla pro rozdělení podle bodu III odst. 4;

c) převodní tabulku podle bodu III odst. 2;

d) pravidla pro výběr a dodávku osiva jednotlivých odrůd cukrové řepy, která má 
být vypěstována;

e) minimální cukernatost cukrové řepy, která má být dodána;

f) požadavek, aby před stanovením data zahájení dodávek cukrové řepy proběhly 
konzultace mezi výrobcem a zástupci prodejců;

g) vyplácení prémií prodejcům za předčasné nebo pozdní dodávky;

h) podrobné údaje o:

i) části řízků podle bodu IX odst. 1 písm. b),
ii) nákladech podle bodu IX odst. 1 písm. c),
iii) náhradě podle bodu IX odst. 1 písm. d);

i) odvoz řízků prodejcem;

j) aniž je dotčen čl. 101g odst. 1, pravidla, podle kterých mají být případné rozdíly 
mezi referenční cenou a skutečnou prodejní cenou cukru rozděleny mezi výrobce 
a prodejce.

BOD XIII

Pokud není v mezioborové dohodě stanoveno, jak má být mezi jednotlivé prodejce rozděleno 
množství cukrové řepy určené na výrobu cukru v rámci kvót, které chce výrobce koupit před 
zasetím, může dotčený členský stát sám stanovit pravidla pro takové rozdělení.

Těm, kteří cukrovou řepu tradičně prodávají družstvům, mohou tato pravidla také 
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poskytnout dodavatelská práva, která nepatří mezi práva, jež by jim zajistilo jejich případné 
členství v těchto družstvech.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 2209

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 2210-2213

Návrh nařízení
Příloha VI – část III – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] [...]
2. Pro účely této části se „mléčnými 
výrobky“ rozumějí výrobky získané 
výlučně z mléka, přičemž se však mohou 
přidávat další látky nezbytné pro jejich 
výrobu, pokud tyto látky nejsou použity za 
účelem úplného nebo částečného nahrazení 
jakékoli mléčné složky.

2. Pro účely této části se „mléčnými 
výrobky“ rozumějí výrobky získané 
výlučně z mléka, přičemž se však mohou 
přidávat další látky nezbytné pro jejich 
výrobu, pokud tyto látky nejsou použity za 
účelem úplného nebo částečného nahrazení 
jakékoli mléčné složky.

Výhradně pro mléčné výrobky se 
vyhrazují:

Výhradně pro mléčné výrobky se 
vyhrazují:

a) tato pojmenování používaná ve všech 
stádiích uvádění na trh:

a) tato pojmenování používaná ve všech 
stádiích uvádění na trh:

i) syrovátka, i) syrovátka,
ii) smetana, ii) smetana,

iii) máslo, iii) máslo,
iv) podmáslí, iv) podmáslí,

v) máselný olej, v) máselný olej,
vi) kaseiny, vi) kaseiny,

vii) bezvodý mléčný tuk, vii) bezvodý mléčný tuk,
viii) sýr, viii) sýr,

ix) jogurt, ix) jogurt,
x) kefír, x) kefír,

xi) kumys, xi) kumys,
xii) viili/fil, xii) viili/fil,
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xiii) smetana, xiii) smetana,
xiv) fil; xiv) fil;

xiva) tvaroh,
xivb) kysaná smetana,
xivc) rjaženka,
xivd) rūgušpiens;

b) pojmenování skutečně používaná pro 
mléčné výrobky ve smyslu článku 5 
směrnice 2000/13/ES.

b) pojmenování skutečně používaná pro 
mléčné výrobky ve smyslu článku 5 
směrnice 2000/13/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 2214

Návrh nařízení
Příloha VI – část V – oddíl II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

II Definice II Definice

(1) „drůbežím masem“ se rozumí drůbeží 
maso vhodné k lidské spotřebě, které 
nepodstoupilo jinou úpravu než ošetření 
chladem;

(1) „drůbežím masem“ se rozumí drůbeží 
maso vhodné k lidské spotřebě, které 
nepodstoupilo jinou úpravu než ošetření 
chladem;

(2) „čerstvým drůbežím masem“ se rozumí 
drůbeží maso, které v žádném okamžiku 
neztuhlo v důsledku chlazení před 
zahájením skladování za stálé teploty od –
2 °C do +4 °C. Členské státy však mohou
stanovit poněkud odlišné požadavky na 
teplotu, při které lze po nezbytně nutnou 
minimální dobu čerstvé drůbeží maso dělit 
a manipulovat s ním v maloobchodních 
prodejnách nebo v prostorách umístěných v 
těsné blízkosti prodejních míst, ve kterých 
toto dělení masa a manipulace s ním 
probíhají výlučně za účelem prodeje 
spotřebiteli přímo na místě;

(2) „čerstvým drůbežím masem“ se rozumí 
drůbeží maso, které v žádném okamžiku 
neztuhlo v důsledku chlazení před 
zahájením skladování za stálé teploty od –
2 °C do +4 °C. Členské státy však mohou 
stanovit poněkud odlišné požadavky na 
teplotu, při které lze po nezbytně nutnou 
minimální dobu čerstvé drůbeží maso dělit 
a manipulovat s ním v maloobchodních 
prodejnách nebo v prostorách umístěných v 
těsné blízkosti prodejních míst, ve kterých 
toto dělení masa a manipulace s ním 
probíhají výlučně za účelem prodeje 
spotřebiteli přímo na místě;

(3) „zmrazeným drůbežím masem“ se (3) „zmrazeným drůbežím masem“ se 
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rozumí drůbeží maso, které musí být 
zmrazeno v co nejkratší době v rámci 
možností běžné porážky a skladováno při 
stálé teplotě nepřevyšující –12 °C;

rozumí drůbeží maso, které musí být 
zmrazeno v co nejkratší době v rámci 
možností běžné porážky a skladováno při 
stálé teplotě nepřevyšující –12 °C;

(4) „hluboce zmrazeným drůbežím 
masem“ se rozumí drůbeží maso, které 
musí být skladováno při stálé teplotě 
nepřevyšující –18 °C v rámci přípustných 
odchylek, které jsou stanoveny ve směrnici 
Rady 89/108/EHS.

(4) „hluboce zmrazeným drůbežím 
masem“ se rozumí drůbeží maso, které 
musí být skladováno při stálé teplotě 
nepřevyšující –18 °C v rámci přípustných 
odchylek, které jsou stanoveny ve směrnici 
Rady 89/108/EHS.

(5) „polotovarem z drůbežího masa“ se 
rozumí drůbeží maso, včetně rozmělněného 
drůbežího masa, ke kterému byly přidány 
potraviny, koření nebo přídatné látky 
anebo které bylo podrobeno zpracování, 
jež nepostačuje ke změně vnitřní struktury 
svalových vláken masa;

(5) „polotovarem z drůbežího masa“ se 
rozumí drůbeží maso, včetně rozmělněného 
drůbežího masa, ke kterému byly přidány 
potraviny, koření nebo přídatné látky 
anebo které bylo podrobeno zpracování, 
jež nepostačuje ke změně vnitřní struktury 
svalových vláken masa;

(6) „polotovarem z čerstvého drůbežího 
masa“ se rozumí polotovar z drůbežího 
masa, k jehož výrobě bylo použito čerstvé 
drůbeží maso. 

(6) „polotovarem z čerstvého drůbežího 
masa“ se rozumí polotovar z drůbežího 
masa, k jehož výrobě bylo použito čerstvé 
drůbeží maso. 

Členské státy však mohou stanovit 
poněkud odlišné požadavky na teplotu, 
které se uplatní na nezbytně nutnou 
minimální dobu a jen v rozsahu nutném pro 
umožnění manipulace a dělení 
prováděných ve zpracovatelském podniku 
během výroby polotovarů z čerstvého 
drůbežího masa;

Členské státy však mohou stanovit 
poněkud odlišné požadavky na teplotu, 
které se uplatní na nezbytně nutnou 
minimální dobu a jen v rozsahu nutném pro 
umožnění manipulace a dělení 
prováděných ve zpracovatelském podniku 
během výroby polotovarů z čerstvého 
drůbežího masa;

(7) „výrobkem z drůbežího masa“ se 
rozumí masný výrobek, jak je definován 
v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 853/2004, k jehož výrobě bylo použito 
drůbeží maso.

(7) „výrobkem z drůbežího masa“ se 
rozumí masný výrobek, jak je definován 
v bodě 7.1 přílohy I nařízení (ES) 
č. 853/2004, k jehož výrobě bylo použito 
drůbeží maso.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 431

Návrh nařízení
Příloha VI – část V a (nová)

Znění navržené Parlamentem

Část Va. Vejce slepic kura domácího

I. Působnost

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

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

a) ve svém produkčním místě nebo

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

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

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

II. Třídění podle jakosti a hmotnosti 

1) Vejce jsou tříděna podle jakosti takto:

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

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

3. Vejce třídy B se smějí dodávat pouze do potravinářského a jiného průmyslu.

III. Označování vajec

1. Vejce třídy A se označují kódem producenta.
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Vejce třídy B se označují kódem producenta nebo jiným způsobem.

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 432, 433

Návrh nařízení
Příloha VI – část VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část VI: Roztíratelné tuky Část VI: Roztíratelné tuky

I. Obchodní název
Výrobky uvedené v článku 60 se nesmí 
dodávat nebo přepravovat bez zpracování 
ke konečnému spotřebiteli přímo nebo 
prostřednictvím restaurací, nemocnic, 
jídelen nebo podobných zařízení, pokud 
nesplňují podmínky uvedené v příloze.

Výrobky uvedené v článku 60 se nesmí 
dodávat nebo přepravovat bez zpracování 
ke konečnému spotřebiteli přímo nebo 
prostřednictvím restaurací, nemocnic, 
jídelen nebo podobných zařízení, pokud 
nesplňují podmínky uvedené v příloze.

Obchodní názvy těchto výrobků jsou 
uvedeny v této části.

Obchodní názvy těchto výrobků jsou 
uvedeny v této části.

Níže uvedené obchodní názvy se vyhrazují 
pro výrobky v ní definované s obsahem 
tuku minimálně 10 % hmotnostních, avšak 
méně než 90 % hmotnostních, těchto kódů 
KN:

Níže uvedené obchodní názvy se vyhrazují 
pro výrobky v ní definované s obsahem 
tuku minimálně 10 % hmotnostních, avšak 
méně než 90 % hmotnostních, těchto kódů 
KN:

a) mléčné tuky kódů KN 0405 a ex 2106; a) mléčné tuky kódů KN 0405 a ex 2106;

b) tuky kódu KN ex1517; b) tuky kódu KN ex1517;
c) tuky složené z rostlinných a/nebo c) tuky složené z rostlinných a/nebo 



AM\921910CS.doc 103/113 PE501.994v01-00

CS

živočišných produktů kódů KN ex 1517 a 
ex 2106.

živočišných produktů kódů KN ex 1517 a 
ex 2106.

Obsah tuku bez soli tvoří nejméně dvě 
třetiny sušiny.

Obsah tuku bez soli tvoří nejméně dvě 
třetiny sušiny.

Tyto obchodní názvy se však použijí pouze 
na produkty, které zůstávají tuhé při teplotě 
20 °C a které jsou roztíratelné.

Tyto obchodní názvy se však použijí pouze 
na produkty, které zůstávají tuhé při teplotě 
20 °C a které jsou roztíratelné.

Tyto definice se nevztahují na: Tyto definice se nevztahují na:

a) označování výrobků, jejichž přesná 
povaha vyplývá jasně z tradičního 
používání, nebo pokud se označení jasně 
používají pro popis charakteristické 
vlastnosti výrobku;

a) označování výrobků, jejichž přesná 
povaha vyplývá jasně z tradičního 
používání, nebo pokud se označení jasně 
používají pro popis charakteristické 
vlastnosti výrobku;

b) koncentrované výrobky (máslo, 
margarín, směsné tuky) s obsahem tuku 
nejméně 90 %.

b) koncentrované výrobky (máslo, 
margarín, směsné tuky) s obsahem tuku 
nejméně 90 %.

II. Terminologie
1. Výraz „tradiční“ se může používat 
spolu s obchodním označením „máslo“ 
uvedeným v části A bodě 1 dodatku, 
pokud je daný výrobek získán přímo z 
mléka nebo ze smetany.
Pro účely tohoto bodu se „smetanou“ 
rozumí výrobek získaný z mléka ve formě 
emulze oleje ve vodě o obsahu mléčných 
tuků nejméně 10 %.
2. Označení pro výrobky uvedené v 
dodatku uvádějící, naznačující nebo 
vyvolávající dojem, že obsah tuku je jiný,
než uvádí dodatek, se nepovolují.
3. Odchylně od odstavce 2 se může také 
uvádět
a) označení „se sníženým obsahem tuku“ 
pro výrobky uvedené v dodatku s obsahem 
tuku vyšším než 41 %, ale nejvýše 62 %;
b) označení „s nízkým obsahem tuku“, 
„nízkotučný“ nebo „light“ pro výrobky 
uvedené v dodatku o obsahu tuku nejvýše 
41 %.
Výraz „třičtvrtětučný“, uvedený 
v dodatku, je však možné nahradit 
výrazem „se sníženým obsahem tuku“, 
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a výraz „polotučný“, uvedený v dodatku, 
je možné nahradit výrazy „s nízkým 
obsahem tuku“, „nízkotučný“ nebo 
„light“.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 2222-2224

Návrh nařízení
Příloha VII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VII PŘÍLOHA VII
ENOLOGICKÉ POSTUPY UVEDENÉ 

V ČLÁNKU 62
ENOLOGICKÉ POSTUPY UVEDENÉ 

V ČLÁNKU 62
Část I Část I

Obohacování, přikyselování a 
odkyselování v některých vinařských 

zónách

Obohacování, přikyselování a 
odkyselování v některých vinařských 

zónách
[...] [...] 
C. Přikyselování a odkyselování C. Přikyselování a odkyselování

1. U čerstvých vinných hroznů, 
hroznového moštu, částečně zkvašeného 
hroznového moštu, mladého vína v procesu 
kvašení a vína lze použít:

1. U čerstvých vinných hroznů, 
hroznového moštu, částečně zkvašeného 
hroznového moštu, mladého vína v procesu 
kvašení a vína lze použít:

a) odkyselování ve vinařských zónách A, B 
a C I;

a) odkyselování ve vinařských zónách A, B 
a C I;

b) přikyselování a odkyselování 
ve vinařských zónách C I, C II a C III a), 
aniž je dotčen bod 7 tohoto oddílu,  nebo

b) přikyselování a odkyselování 
ve vinařských zónách C I, C II a C III a), 
aniž je dotčen bod 7 tohoto oddílu,  nebo

c) přikyselování ve vinařské zóně C III b). c) přikyselování ve vinařské zóně C III b).

2. Přikyselení výrobků uvedených v bodu 1 
jiných než vína lze provést až do výše 1,50 
gramu na litr, vyjádřeno jako kyselina 
vinná, nebo 20 miliekvivalentů na litr.

2. Přikyselení výrobků uvedených v bodu 1 
jiných než vína lze provést až do výše 1,50 
gramu na litr, vyjádřeno jako kyselina 
vinná, nebo 20 miliekvivalentů na litr.

3. Přikyselení vína lze provést až do výše 
2,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina 

3. Přikyselení vína lze provést až do výše 
2,50 gramů na litr, vyjádřeno jako kyselina 
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vinná, nebo 33,3 miliekvivalentu na litr. vinná, nebo 33,3 miliekvivalentu na litr.
4. Odkyselení vína lze provést až do výše 1 
gramu na litr, vyjádřeno jako kyselina 
vinná, nebo 13,3 miliekvivalentu na litr.

4. Odkyselení vína lze provést až do výše 1 
gramu na litr, vyjádřeno jako kyselina 
vinná, nebo 13,3 miliekvivalentu na litr.

5. Hroznový mošt určený k zahuštění může 
být částečně odkyselen.

5. Hroznový mošt určený k zahuštění může 
být částečně odkyselen.

6. Bez ohledu na bod 1 mohou členské 
státy v letech s mimořádnými 
povětrnostními podmínkami povolit 
přikyselování výrobků podle bodu 1 ve 
vinařských zónách A a B za podmínek 
uvedených v bodech 2 a 3 tohoto oddílu.

6. Bez ohledu na bod 1 mohou členské 
státy v letech s mimořádnými 
povětrnostními podmínkami povolit 
přikyselování výrobků podle bodu 1 ve 
vinařských zónách A a B za podmínek 
uvedených v bodech 2 a 3 tohoto oddílu.

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

7. Přikyselování a obohacování, kromě 
odchylek, jež budou stanoveny v souladu 
s postupem podle čl. 62 odst. 2, jakož i 
přikyselování a odkyselování jednoho a 
téhož výrobku, se vzájemně vylučují.

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

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

2. Zahušťování vín musí proběhnout ve 
vinařské zóně, ve které byly sklizeny 
použité čerstvé vinné hrozny.

2. Zahušťování vín musí proběhnout ve 
vinařské zóně, ve které byly sklizeny 
použité čerstvé vinné hrozny.

3. Přikyselování a odkyselování vína může 
proběhnout pouze v podniku vyrábějícím 
víno a ve vinařské zóně, ve kterých byly 
sklizeny hrozny použité k výrobě daného 
vína.

3. Přikyselování a odkyselování vína může 
proběhnout pouze v podniku vyrábějícím 
víno a ve vinařské zóně, ve kterých byly 
sklizeny hrozny použité k výrobě daného 
vína.

4. Každý z úkonů uvedených v bodech 1, 2 4. Každý z úkonů uvedených v bodech 1, 2 



PE501.994v01-00 106/113 AM\921910CS.doc

CS

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

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

5. Každý z postupů uvedených v oddílech 
B a C musí být uveden v průvodním 
dokladu podle článku 103, na jehož 
základě byly takto ošetřené výrobky 
uvedeny do oběhu.

5. Každý z postupů uvedených v oddílech 
B a C musí být uveden v průvodním 
dokladu podle článku 103, na jehož 
základě byly takto ošetřené výrobky 
uvedeny do oběhu.

6. S výjimkou odchylek odůvodněných 
výjimečnými povětrnostními podmínkami 
se tyto postupy nesmějí používat:

6. S výjimkou odchylek odůvodněných 
výjimečnými povětrnostními podmínkami 
se tyto postupy nesmějí používat:

a) po 1. lednu ve vinařské zóně C; a) po 1. lednu ve vinařské zóně C;

b) po 16. březnu ve vinařských zónách A a 
B a provádějí se pouze u takových 
výrobků, které pocházejí ze sklizně 
bezprostředně předcházející těmto 
termínům.

b) po 16. březnu ve vinařských zónách A a 
B a provádějí se pouze u takových 
výrobků, které pocházejí ze sklizně 
bezprostředně předcházející těmto 
termínům.

7. Bez ohledu na bod 6 se však 
zahušťování chladem a přikyselování a 
odkyselování vína mohou provádět v 
průběhu celého roku.

7. Bez ohledu na bod 6 se však 
zahušťování chladem a přikyselování a 
odkyselování vína mohou provádět v 
průběhu celého roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 434
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Návrh nařízení
Příloha VII a (nová)

Znění navržené Parlamentem

PŘÍLOHA VIIa
NEPOVINNÉ VYHRAZENÉ ÚDAJE

Kategorie produktu
(odkaz na zařazení podle 

kombinované nomenklatury)

Nepovinný vyhrazený údaj Předpis definující údaj a podmínky 
jeho používání

drůbeží maso
(KN 0207, KN 0210)

krmena (čím) článek 11 nařízení (ES) č. 543/2008

extenzivní způsob – chov 
v drůbežárně
volný výběh
tradiční volný výběh
věk při porážce
délka výkrmu

vejce
(KN 0407)

čerstvá článek 12 nařízení (ES) č. 589/2008

extra nebo extra čerstvá článek 14 nařízení (ES) č. 589/2008
označení způsobu krmení 
nosnic

článek 15 nařízení (ES) č. 589/2008

med
(KN 0409)

původ – květy nebo části rostlin článek 2 směrnice 2001/110/ES

regionální původ
topografický původ
specifická kritéria jakosti

olivový olej
(KN 1509)

první lisování za studena článek 5 nařízení (ES) č. 1019/2002

lisování za studena
obsah kyselin 
štiplavost
ovocná chuť: zralé nebo zelené 
ovoce
hořkost
intenzivní
střední
lehký
vyvážený
jemný olej

mléka a mléčných výrobků, 
(KN 04)

tradiční máslo nařízení (EU) č. [nařízení o společné 
organizaci trhů], příloha VI část VI 

roztíratelné tuky
(KN 0405 a ex 2106, KN ex 1517, 
KN ex 1517 a ex 2106)

se sníženým obsahem tuku nařízení (EU) č. [nařízení o společné 
organizaci trhů], příloha VI část VI 

lehký

nízkotučný
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Aby se zajistila přiměřená ochrana a 
hospodářské subjekty a příslušné orgány 
nebyly dotčeny použitím tohoto nařízení, 
co se týče názvů vín, jimž byla poskytnuta 
ochrana před 1. srpnem 2009, měla by být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
některé akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o přijetí omezení 
týkajících se chráněného názvu a pokud 
jde o přechodná ustanovení týkající se 
názvů vín uznaných členskými státy do 1. 
srpna 2009 jako označení původu nebo 
zeměpisná označení, předběžného 
vnitrostátního řízení, vín uvedených na 
trh nebo označených před konkrétním 
datem a změn specifikací produktu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) Je vhodné určit některé enologické 
postupy a omezení produkce vína, zejména 
pokud jde o scelování a používání 
některých druhů hroznového moštu, 
hroznové šťávy a čerstvých vinných 
hroznů pocházejících z třetích zemí. Aby 

(77) Je vhodné určit některé enologické 
postupy a omezení produkce vína, zejména 
pokud jde o scelování a používání 
některých druhů hroznového moštu, 
hroznové šťávy a čerstvých vinných 
hroznů pocházejících z třetích zemí. Aby 
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byly splněny mezinárodní normy, měla by 
Komise u dalších enologických postupů 
zpravidla vycházet z enologických postupů 
doporučených Mezinárodní organizací pro 
révu a víno (OIV).

byly splněny mezinárodní normy, měla by 
Komise u dalších enologických postupů při 
předkládání návrhů zpravidla vycházet 
z enologických postupů doporučených 
Mezinárodní organizací pro révu a víno 
(OIV).

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 42, 491, 492, 494

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Aby mohli pěstitelé cukrové řepy 
dokončit proces adaptace na zásadní 
reformu, která byla v odvětví cukru 
provedena v roce 2006, a aby mohli 
pokračovat v úsilí o zvyšování 
konkurenceschopnosti, které bylo touto 
reformou zahájeno, je třeba, aby byl 
stávající systém kvót prodloužen do konce 
hospodářského roku 2019/2020. V této 
souvislosti by měla mít Komise právo 
přidělit kvótu na výrobu cukru členským 
státům, které se v roce 2006 vzdaly všech 
svých kvót.  

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 42, 491-496

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84b) Značné opakující se napětí 
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pozorované na evropském trhu s cukrem 
vyžaduje mechanismus, který by po 
nezbytně dlouhou dobu uvolňoval cukr 
nepodléhající kvótám na vnitřní trh za 
stejných podmínek, jaké platí pro cukr 
podléhající kvótám. Tento mechanismus 
by měl zároveň umožňovat další dovoz s 
nulovým clem v zájmu zajištění 
dostatečného množství surovin na trhu 
EU s cukrem a zachování strukturální 
rovnováhy tohoto trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 43, 497, 498

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84c) S ohledem na definitivní odstranění 
systému kvót po roce 2020 je třeba, aby 
Komise do 1. července 2018 předložila 
Parlamentu a Radě zprávu o vhodných 
opatřeních, která by měla být přijata při 
ukončování stávajícího režimu kvót, a o 
budoucnosti odvětví po zrušení kvót v roce 
2020, spolu s nezbytnými návrhy pro 
přípravu celého odvětví na období po roce 
2020. Do 31. prosince 2014 by měla 
Komise rovněž předložit zprávu o 
fungování dodavatelského řetězce 
v odvětví cukru v EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(107) K zajištění účasti Unie na 
mezinárodním obchodu s některými 
produkty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
by měla sloužit možnost poskytnout při 
vývozu do třetích zemí náhrady, které jsou 
založeny na rozdílu mezi cenami uvnitř 
Unie a cenami na světovém trhu a které 
nepřekročí míru stanovenou závazky v 
rámci WTO. Subvencovaný vývoz by měl
podléhat omezením, pokud jde o hodnotu 
a množství.

(107) Pro některé produkty, na které se 
vztahuje toto nařízení, by měla jako 
nástroj pro řešení krizí být zachována
možnost náhrad při vývozu do třetích 
zemí, které jsou založeny na rozdílu mezi 
cenami uvnitř Unie a cenami na světovém 
trhu a které nepřekročí míru stanovenou 
závazky v rámci WTO, a to do doby, než 
bude o budoucnosti tohoto nástroje 
rozhodnuto v rámci WTO na základě 
reciprocity. Rozpočtová položka pro 
vývozní náhrady by proto měla být 
dočasně stanovena na nulu. Používání 
vývozních náhrad by mělo podléhat 
omezením, pokud jde o hodnotu a 
množství, a nemělo by ohrozit vývoj 
zemědělských odvětví a hospodářství 
rozvojových zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(133) S cílem účinně a účelně reagovat na 
hrozby narušení trhů způsobeného
výrazným zvýšením nebo snížením cen na 
vnitřních nebo vnějších trzích nebo jinými 
faktory ovlivňujícími trh by na Komisi 
měla být přenesena pravomoc přijímat 
některé akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o nezbytná opatření 
pro dotyčná odvětví, včetně případných 
opatření na rozšíření nebo změnu oblasti 
působnosti, doby trvání nebo jiných 

(133) S cílem účinně a účelně reagovat na 
narušení trhů způsobené výrazným 
zvýšením nebo snížením cen na vnitřních 
nebo vnějších trzích nebo zásadním 
zvýšením výrobních nákladů nebo jinými 
faktory ovlivňujícími trh, pokud je 
pravděpodobné, že tato situace bude trvat 
nebo že se bude zhoršovat, by na Komisi 
měla být přenesena pravomoc přijímat 
některé akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, pokud jde o nezbytná opatření 
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aspektů ostatních opatření stanovených v 
tomto nařízení, nebo celkového či 
částečného pozastavení dovozních cel, a to 
na určitá množství a/nebo období. 

pro dotyčná odvětví, včetně případných 
opatření na rozšíření nebo změnu oblasti 
působnosti, doby trvání nebo jiných 
aspektů ostatních opatření stanovených v 
tomto nařízení, nebo celkového či 
částečného pozastavení dovozních cel, a to 
na určitá množství a/nebo období.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 140

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(140) Použití postupu pro naléhavé 
případy by mělo být vyhrazeno pro 
výjimečné případy, kdy to bude nutné, aby 
bylo možné účinně a účelně reagovat na
hrozby narušení trhu, nebo v případech, 
kdy k narušení trhu dojde. Použití postupu 
pro naléhavé případy by mělo být 
odůvodněné a případy, ve kterých by se 
postup pro naléhavé případy měl použít, 
by měly být upřesněny.

(140) Postup pro naléhavé případy by se 
měl uplatnit s cílem účinně a účelně 
reagovat na některá narušení trhu a 
v reakci na škůdce, choroby zvířat a 
rostlin a v reakci na ztrátu důvěry 
spotřebitelů v důsledku ohrožení zdraví 
veřejnosti, zvířat nebo rostlin nebo za 
účelem řešení konkrétních problémů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Michel Dantin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 143

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(143) Komise by v řádně odůvodněných 
případech a pokud to vyžadují naléhavé 
závažné důvody, které se týkají přijímání, 

(143) Komise by v řádně odůvodněných 
případech a pokud to vyžadují naléhavé 
závažné důvody, které se týkají přijímání, 
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změny nebo zrušení ochranných opatření 
Unie, pozastavení režimu zušlechťovacího 
styku nebo aktivního či pasivního 
zušlechťovacího styku, je-li to nutné z 
důvodu okamžité reakce na situaci na trhu, 
a řešení konkrétních problémů v 
mimořádné situaci, je-li okamžité opatření 
nezbytné k řešení problému, měla přijmout 
prováděcí akty s okamžitou použitelností. 

změny nebo zrušení ochranných opatření 
Unie, pozastavení režimu zušlechťovacího 
styku nebo aktivního či pasivního 
zušlechťovacího styku, je-li to nutné z 
důvodu okamžité reakce na situaci na trhu, 
měla přijmout prováděcí akty s okamžitou 
použitelností.

Or. en


