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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 291, 295 – 300, 1602, 1605,1611, 1624, 1627 a 1628

Návrh nariadenia
Článok 106

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 106 Článok 106

Organizácie výrobcov Organizácie výrobcov
Členské štáty na požiadanie uznajú 
organizácie výrobcov, ktoré:

Členské štáty na požiadanie uznajú 
organizácie výrobcov, ktoré:

a) združujú výrobcov v niektorom zo 
sektorov uvedených v článku 1 ods. 2;

a) združujú poľnohospodárov v niektorom 
zo sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 
a sú nimi kontrolované;

b) sa zriadili z podnetu výrobcov; b) sa zriadili z podnetu poľnohospodárov;
c) majú osobitný zámer, ktorý môže 
zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:

c) majú osobitný zámer, ktorý zahŕňa
aspoň jeden z cieľov uvedených v bodoch 
i), ii) a iii), a môžu zahŕňať jeden alebo 
viacero z týchto ďalších cieľov:

i) zaistiť, aby bola výroba plánovaná 
a prispôsobená dopytu, a to najmä 
z hľadiska kvality a kvantity;

i) zaistiť, aby bola výroba plánovaná 
a prispôsobená dopytu, a to najmä 
z hľadiska kvality a kvantity;

ii) koncentrovať ponuku a uvádzať na trh 
výrobky, ktoré vyrobili ich členovia;

ii) koncentrovať ponuku a uvádzať na trh 
výrobky, ktoré vyrobili ich členovia, a to 
najmä prostredníctvom priameho predaja;

optimalizovať výrobné náklady 
a stabilizovať výrobné ceny;

iii) optimalizovať výrobné náklady, 
stabilizovať výrobné ceny, najmä pokiaľ 
ide o náhradu prijatú za náklady na 
investície v takých oblastiach, ako životné 
prostredie a dobré životné podmienky 
zvierat, a prispievať k primeraným cenám 
pre spotrebiteľov;

iv) viesť výskum v oblasti udržateľných 
výrobných metód a trhového vývoja,

iv) viesť výskum a rozvíjať iniciatívy
v oblasti udržateľných výrobných metód, 
inovatívnych postupov, hospodárskej 
konkurencieschopnosti a trhového vývoja;

v) podporovať a poskytovať technickú 
pomoc pri využívaní pestovateľských 
postupov a výrobných techník bez 

v) podporovať a poskytovať technickú 
pomoc pri využívaní pestovateľských 
postupov, výrobných techník a vhodných
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nepriaznivého vplyvu na životné 
prostredie,

postupov a techník na zabezpečenie 
dobrých životných podmienok zvierat bez 
nepriaznivého vplyvu na životné 
prostredie;

va) podporovať a poskytovať technickú 
pomoc pri využívaní výrobných noriem, 
zlepšovať kvalitu výrobkov a vyvíjať 
výrobky s chráneným označením pôvodu, 
chráneným zemepisným označením alebo 
označením vnútroštátnou značkou kvality;
vb) zaviesť pravidlá výroby prísnejšie než 
pravidlá stanovené na úrovni Únie alebo 
členských štátov;

vi) nakladať s vedľajšími produktmi 
a s odpadom najmä na účely ochrany 
kvality vody, pôdy a krajiny a zachovať 
alebo podporovať biodiverzitu; a

vi) nakladať s vedľajšími produktmi 
a s odpadom najmä na účely ochrany 
kvality vody, pôdy a krajiny a zachovať 
alebo podporovať biodiverzitu;

vii) prispievať k udržateľnému využívaniu 
prírodných zdrojov a k zmierňovaniu 
zmeny klímy.

vii) prispievať k udržateľnému využívaniu 
prírodných zdrojov a k zmierňovaniu 
zmeny klímy.

viia) rozvíjať iniciatívy v oblasti 
propagácie a marketingu;
viib) riadiť vzájomné fondy uvedené 
v článku 37 nariadenia (EÚ) č. […] 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV);
viic) zavádzať nástroje na predchádzanie 
krízam a na krízové riadenie, najmä 
prostredníctvom súkromného 
skladovania, spracovania, propagácie, 
reklamného predaja, alebo aj 
prostredníctvom stiahnutia výrobkov 
z trhu, ktoré má byť poslednou 
možnosťou;
viid) poskytovať potrebnú technickú 
pomoc na využívanie trhov s futuritami 
a poistných programov;
viie) rokovať vo svojom mene, alebo 
v príslušných prípadoch v mene svojich 
členov, o dodávateľských zmluvách 
týkajúcich sa vstupov s hospodárskymi 
subjektmi v dodávateľských sektoroch;
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viif) rokovať vo svojom mene, alebo 
v príslušných prípadoch v mene svojich 
členov, o dodávateľských zmluvách 
týkajúcich sa poľnohospodárskych 
výrobkov a agropotravín s hospodárskymi 
subjektmi v nadväzných sektoroch;

d) nemajú na danom trhu dominantné 
postavenie, pokiaľ to nie je potrebné pri 
sledovaní cieľov článku 39 zmluvy.

da) uvádzajú na trh výrobky, ktoré sú 
vylúčené číselným znakom KN ex 22.08 
uvedeným v prílohe I zmluvy, pokiaľ 
podiel predaných výrobkov, ktoré nie sú 
zahrnuté v prílohe I, nepresiahne 49 % 
celkového objemu uvedeného na trh, a to 
bez toho, aby to viedlo k strate oficiálneho 
postavenia organizácie výrobcov 
v uznanom poľnohospodárskom sektore.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 1605, 1628, 1648 a 1660

Návrh nariadenia
Článok 106

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 106 Článok 106
Organizácie výrobcov Organizácie výrobcov

Členské štáty na požiadanie uznajú 
organizácie výrobcov, ktoré:

Členské štáty na požiadanie uznajú 
organizácie výrobcov v sektore ovocia 
a zeleniny a môžu na požiadanie uznať 
organizácie výrobcov vo všetkých ďalších 
sektoroch, ktoré:

a) združujú výrobcov v niektorom zo 
sektorov uvedených v článku 1 ods. 2;

a) združujú poľnohospodárov v osobitnom 
sektore uvedenom v článku 1 ods. 2 a sú 
nimi kontrolované;

b) sa zriadili z podnetu výrobcov; b) sa zriadili z podnetu poľnohospodárov;
c) majú osobitný zámer, ktorý môže c) majú osobitný zámer, ktorý môže 
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zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov: zahŕňať tieto ciele:
i) zaistiť, aby bola výroba plánovaná 
a prispôsobená dopytu, a to najmä 
z hľadiska kvality a kvantity;

i) zaistiť, aby bola výroba plánovaná 
a prispôsobená dopytu, a to najmä 
z hľadiska kvality a kvantity;

ii) koncentrovať ponuku a uvádzať na trh 
výrobky, ktoré vyrobili ich členovia;

ii) koncentrovať ponuku a uvádzať na trh 
výrobky, ktoré vyrobili ich členovia;

iii) optimalizovať výrobné náklady 
a stabilizovať výrobné ceny;

iii) optimalizovať výrobné náklady 
a stabilizovať výrobné ceny;

iv) viesť výskum v oblasti udržateľných 
výrobných metód a trhového vývoja;

iv) viesť výskum v oblasti udržateľných 
výrobných metód a trhového vývoja;

v) podporovať a poskytovať technickú 
pomoc pri využívaní pestovateľských 
postupov a výrobných techník bez 
nepriaznivého vplyvu na životné 
prostredie;

v) podporovať a poskytovať technickú 
pomoc pri využívaní pestovateľských 
postupov a výrobných techník bez 
nepriaznivého vplyvu na životné 
prostredie;

va) podporovať a poskytovať technickú 
pomoc pri využívaní výrobných noriem, 
zlepšovať kvalitu výrobkov a vyvíjať 
výrobky s chráneným označením pôvodu, 
chráneným zemepisným označením alebo 
označením vnútroštátnou značkou kvality;

vi) nakladať s vedľajšími produktmi 
a s odpadom najmä na účely ochrany 
kvality vody, pôdy a krajiny a zachovať 
alebo podporovať biodiverzitu; a

vi) nakladať s vedľajšími produktmi 
a s odpadom najmä na účely ochrany 
kvality vody, pôdy a krajiny a zachovať 
alebo podporovať biodiverzitu;

vii) prispievať k udržateľnému využívaniu 
prírodných zdrojov a k zmierňovaniu 
zmeny klímy.

vii) prispievať k udržateľnému využívaniu 
prírodných zdrojov;

viia) rozvíjať iniciatívy v oblasti 
propagácie a marketingu;
viib) rozvíjať iniciatívy na posilnenie 
inovácií;
viic) zavádzať nástroje na predchádzanie 
krízam a na krízové riadenie, ich 
súkromné skladovanie, premenu 
a propagáciu a prostredníctvom 
reklamného predaja;
viid) podporovať využívanie trhov 
s futuritami a poistných programov 
svojimi členmi a poskytovať potrebnú 
technickú pomoc;

d) nemajú na danom trhu dominantné d) nemajú na danom trhu dominantné 
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postavenie, pokiaľ to nie je potrebné pri 
sledovaní cieľov článku 39 zmluvy.

postavenie, pokiaľ to nie je potrebné pri 
sledovaní cieľov článku 39 zmluvy.

da) uvádzajú na trh výrobky, ktoré nie sú 
zahrnuté v prílohe I zmluvy, pokiaľ podiel 
predaných výrobkov, ktoré nie sú 
zahrnuté v prílohe I, nepresiahne 49 % 
celkového objemu uvedeného na trh, a to 
bez toho, aby to viedlo k strate oficiálneho 
postavenia organizácie výrobcov 
v uznanom poľnohospodárskom sektore.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 301

Návrh nariadenia
Článok 106a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 106a
Stanovy organizácií výrobcov

1. Stanovy organizácie výrobcov od jej 
členov – výrobcov vyžadujú, aby najmä:
a) uplatňovali pravidlá, ktoré organizácia 
výrobcov prijala, pokiaľ ide 
o informovanie o výrobe, výrobu, 
uvádzanie výrobkov na trh a ochranu 
životného prostredia;
b) boli členmi len jednej organizácie 
výrobcov, pokiaľ ide o daný výrobok 
podniku, bez toho, aby boli dotknuté 
výnimky udelené členským štátom 
v riadne odôvodnených prípadoch, keď 
členovia – výrobcovia majú dve rôzne 
výrobné jednotky, ktoré sa nachádzajú 
v rôznych zemepisných oblastiach;
c) poskytovali informácie, ktoré požaduje 
organizácia výrobcov na štatistické účely, 
predovšetkým o vysadených plochách, 
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výrobe, výnosoch a priamom predaji;
2. Stanovy organizácie výrobcov zároveň 
ustanovia aj:
a) postupy na stanovenie, prijatie a zmenu 
a dopĺňanie pravidiel uvedených 
v odseku 1;
b) stanovenie finančných príspevkov 
členov, ktoré sú potrebné na financovanie 
organizácie výrobcov;
c) pravidlá, ktoré členom organizácie 
výrobcov umožňujú demokraticky 
kontrolovať svoju organizáciu a jej 
rozhodnutia;
d) sankcie za porušenie záväzkov 
vyplývajúcich zo stanov, najmä 
neuhradenie finančných príspevkov, 
alebo za porušenie pravidiel stanovených 
organizáciou výrobcov;
e) pravidlá týkajúce sa prijímania nových 
členov, najmä minimálne trvanie členstva, 
ktoré nesmie byť kratšie ako jeden rok;
f) účtovné a rozpočtové pravidlá 
nevyhnutné na činnosť organizácie.
3. Organizácie výrobcov konajú v mene 
a za svojich členov v hospodárskych 
veciach v rámci svojho mandátu bez 
ohľadu na to, či bolo vlastníctvo 
príslušných výrobkov prevedené 
z výrobcov na organizácie výrobcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 301
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Návrh nariadenia
Článok 106a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 106a
Stanovy organizácií výrobcov

1. Stanovy organizácie výrobcov od jej 
členov – výrobcov vyžadujú, aby najmä:
a) uplatňovali pravidlá, ktoré organizácia 
výrobcov prijala, pokiaľ ide 
o informovanie o výrobe, výrobu, 
uvádzanie výrobkov na trh a ochranu 
životného prostredia;
b) boli členmi len jednej organizácie 
výrobcov, pokiaľ ide o daný výrobok 
podniku, bez toho, aby boli dotknuté 
výnimky udelené členským štátom 
v riadne odôvodnených prípadoch, keď 
členovia – výrobcovia majú dve rôzne 
výrobné jednotky, ktoré sa nachádzajú 
v rôznych zemepisných oblastiach;
c) poskytovali informácie, ktoré požaduje 
organizácia výrobcov na štatistické účely, 
predovšetkým o vysadených plochách, 
výrobe, výnosoch a priamom predaji;
2. V stanovách organizácie výrobcov sa 
stanovujú aj:
a) postupy na stanovenie, prijatie a zmenu 
a dopĺňanie pravidiel uvedených 
v odseku 1;
b) stanovenie finančných príspevkov 
členov, ktoré sú potrebné na financovanie 
organizácie výrobcov;
c) pravidlá, ktoré členom organizácie 
výrobcov umožňujú demokraticky 
kontrolovať svoju organizáciu a jej 
rozhodnutia;
d) sankcie za porušenie záväzkov 
vyplývajúcich zo stanov, najmä 
neuhradenie finančných príspevkov, 
alebo za porušenie pravidiel stanovených 
organizáciou výrobcov;
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e) pravidlá týkajúce sa prijímania nových 
členov, najmä minimálne trvanie členstva, 
ktoré nesmie byť kratšie ako jeden rok;
f) účtovné a rozpočtové pravidlá 
nevyhnutné na činnosť organizácie.
3. Organizácie výrobcov konajú v mene 
a za svojich členov v hospodárskych 
veciach v rámci svojho mandátu bez 
ohľadu na to, či bolo vlastníctvo 
príslušných výrobkov prevedené 
z výrobcov na organizácie výrobcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 302

Návrh nariadenia
Článok 106b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 106b
Uznávanie organizácií výrobcov

1. Členské štáty uznajú za organizácie 
výrobcov všetky právnické osoby alebo 
jasne vymedzené časti právnických osôb, 
ktoré o takéto uznanie požiadajú, za 
predpokladu, že:
a) spĺňajú požiadavky stanovené 
v článku 106 prvom pododseku písm. b) 
a c);
b) majú minimálny počet členov a/alebo 
pokrývajú minimálny objem výroby 
uvádzanej na trh, ktorý stanoví príslušný 
členský štát, v oblasti, v ktorej pôsobia;
c) dostatočne preukážu, že môžu riadne 
vykonávať svoju činnosť, a to z hľadiska 
trvania aj z hľadiska účinnosti, 
poskytovania personálnej, materiálnej 
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a technickej pomoci svojim členom 
a koncentrácie ponuky;
d) majú stanovy, ktoré sú v súlade 
s písmenami a), b) a c) tohto odseku.
2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
organizácie výrobcov, ktoré boli uznané 
pred 1. januárom 2014 na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a ktoré spĺňajú podmienky stanovené 
v odseku 1 tohto článku, sa považujú za 
uznané organizácie výrobcov podľa 
článku 106.
3. Organizácie výrobcov, ktoré boli 
uznané pred 1. januárom 2014 na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a ktoré nespĺňajú podmienky stanovené 
v odseku 1 tohto článku, môžu svoju 
činnosť vykonávať podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov do 1. januára 2015.
4. Členské štáty:
a) do štyroch mesiacov od podania 
žiadosti spolu so všetkými príslušnými 
sprievodnými dokladmi rozhodnú, či 
organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť 
sa podáva v členskom štáte, v ktorom má 
organizácia svoje sídlo;
b) v intervaloch, ktoré určia, vykonávajú 
kontroly, aby overili, či uznané 
organizácie výrobcov spĺňajú podmienky 
stanovené v tejto kapitole;
c) v prípade nedodržiavania podmienok 
alebo v prípade nezrovnalostí pri 
vykonávaní opatrení stanovených v tejto 
kapitole ukladajú týmto organizáciám 
a združeniam príslušné sankcie, ktoré 
stanovili, a v prípade potreby rozhodnú 
o tom, či uznanie odoberú;
d) raz ročne, vždy najneskôr do 31. marca, 
informujú Komisiu o každom rozhodnutí 
udeliť, zamietnuť alebo odobrať uznanie, 
ktoré prijali v predchádzajúcom 
kalendárnom roku.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 302

Návrh nariadenia
Článok 106b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 106b
Uznávanie organizácií výrobcov

1. Členské štáty môžu uznať za 
organizácie výrobcov všetky právnické 
osoby alebo jasne vymedzené časti 
právnických osôb, ktoré o takéto uznanie 
požiadajú, za predpokladu, že:
a) spĺňajú požiadavky stanovené 
v článku 106 prvom pododseku písm. b) 
a c);
b) majú minimálny počet členov a/alebo 
pokrývajú minimálny objem výroby 
uvádzanej na trh, ktorý stanoví príslušný 
členský štát, v oblasti, v ktorej pôsobia;
c) dostatočne preukážu, že môžu riadne 
vykonávať svoju činnosť, a to z hľadiska 
trvania aj z hľadiska účinnosti, 
poskytovania personálnej, materiálnej 
a technickej pomoci svojim členom 
a koncentrácie ponuky;
d) majú stanovy, ktoré sú v súlade 
s písmenami a), b) a c) tohto odseku.
2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
organizácie výrobcov, ktoré boli uznané 
pred 1. januárom 2014 na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a ktoré spĺňajú podmienky stanovené 
v odseku 1 tohto článku, sa považujú za 
uznané organizácie výrobcov podľa 
článku 106.
3. Organizácie výrobcov, ktoré boli 
uznané pred 1. januárom 2014 na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov 
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a ktoré nespĺňajú podmienky stanovené 
v odseku 1 tohto článku, môžu svoju 
činnosť vykonávať podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov do 1. januára 2015.
4. Členské štáty:
a) do štyroch mesiacov od podania 
žiadosti spolu so všetkými príslušnými 
sprievodnými dokladmi rozhodnú, či 
organizáciu výrobcov uznajú; táto žiadosť 
sa podáva v členskom štáte, v ktorom má 
organizácia svoje sídlo;
b) v intervaloch, ktoré určia, vykonávajú 
kontroly, aby overili, či uznané 
organizácie výrobcov spĺňajú podmienky 
stanovené v tejto kapitole;
c) v prípade nedodržiavania podmienok 
alebo v prípade nezrovnalostí pri 
vykonávaní opatrení stanovených v tejto 
kapitole ukladajú týmto organizáciám 
a združeniam príslušné sankcie, ktoré 
stanovili, a v prípade potreby rozhodnú 
o tom, či uznanie odoberú;
d) raz ročne, vždy najneskôr do 31. marca, 
informujú Komisiu o každom rozhodnutí 
udeliť, zamietnuť alebo odobrať uznanie, 
ktoré prijali v predchádzajúcom 
kalendárnom roku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 303

Návrh nariadenia
Článok 106c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 106c
Outsourcing

Členské štáty môžu uznanej organizácii 
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výrobcov alebo uznanému združeniu 
organizácií výrobcov povoliť, aby 
niektorú zo svojich činností okrem výroby 
zadali tretej strane vrátane svojich 
pobočiek, pokiaľ príslušnému členskému 
štátu dostatočne preukážu, že toto konanie 
je vhodným prostriedkom na dosiahnutie 
cieľov príslušnej organizácie výrobcov 
alebo združenia organizácií výrobcov a že 
organizácia výrobcov alebo združenie 
organizácií výrobcov aj naďalej 
zodpovedá za zabezpečenie vykonávania 
činností zadaných tretej strane a za 
celkovú kontrolu riadenia a dohľad nad 
obchodnou dohodou o vykonaní danej 
činnosti. Organizácia alebo združenie si 
musí najmä zachovať právomoc vydávať 
záväzné pokyny svojmu zástupcovi, pokiaľ 
ide o činnosti, ktoré sú mu zverené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 303

Návrh nariadenia
Článok 106c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 106c
Outsourcing

Členské štáty môžu uznanej organizácii 
výrobcov alebo uznanému združeniu 
organizácií výrobcov povoliť, aby 
niektorú zo svojich činností (okrem 
výroby) zadali tretej strane vrátane svojich 
pobočiek, pokiaľ príslušnému členskému 
štátu dostatočne preukážu, že toto konanie 
je vhodným prostriedkom na dosiahnutie 
cieľov príslušnej organizácie výrobcov 
alebo združenia organizácií výrobcov a že 
organizácia výrobcov alebo združenie 
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organizácií výrobcov aj naďalej 
zodpovedá za zabezpečenie vykonávania 
činností zadaných tretej strane a za 
celkovú kontrolu riadenia a dohľad nad 
obchodnou dohodou o vykonaní danej 
činnosti. Organizácia alebo združenie si 
musí najmä zachovať právomoc vydávať 
záväzné pokyny svojmu zástupcovi, pokiaľ 
ide o činnosti, ktoré sú mu zverené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1680

Návrh nariadenia
Článok 107

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 107 Článok 107
Združenia organizácií výrobcov Združenia organizácií výrobcov

Členské štáty na požiadanie uznajú
združenia organizácií výrobcov 
v ktoromkoľvek sektore uvedenom 
v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili 
z podnetu uznaných organizácií výrobcov.

Členské štáty môžu uznať združenia 
organizácií výrobcov v konkrétnom 
sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré 
sa zriadili z podnetu uznaných organizácií 
výrobcov.

S výhradou pravidiel prijatých podľa 
článku 114 ods. 1 združenia organizácií 
výrobcov môžu vykonávať ktorúkoľvek 
z činností alebo funkcií organizácií 
výrobcov.

S výhradou pravidiel prijatých podľa 
článku 114 ods. 1 združenia organizácií 
výrobcov môžu vykonávať ktorúkoľvek 
z činností alebo funkcií organizácií 
výrobcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1680
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Návrh nariadenia
Článok 107

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 107 Článok 107
Združenia organizácií výrobcov Združenia organizácií výrobcov

Členské štáty na požiadanie uznajú
združenia organizácií výrobcov 
v ktoromkoľvek sektore uvedenom 
v článku 1 ods. 2, ktoré sa zriadili 
z podnetu uznaných organizácií výrobcov.

Členské štáty môžu uznať združenia 
organizácií výrobcov v konkrétnom 
sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré 
sa zriadili z podnetu uznaných organizácií 
výrobcov.

S výhradou pravidiel prijatých podľa 
článku 114 ods. 1 združenia organizácií 
výrobcov môžu vykonávať ktorúkoľvek 
z činností alebo funkcií organizácií 
výrobcov.

S výhradou pravidiel prijatých podľa 
článku 114 ods. 1 združenia organizácií 
výrobcov môžu vykonávať ktorúkoľvek 
z činností alebo funkcií organizácií 
výrobcov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 304 – 318, 1721, 1738 a 1750

Návrh nariadenia
Článok 108

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 108 Článok 108

Medziodvetvové organizácie Medziodvetvové organizácie
1. Členské štáty na požiadanie uznajú
medziodvetvové organizácie 
v ktoromkoľvek sektore uvedenom 
v článku 1 ods. 2, ktoré:

1. Členské štáty môžu uznať
medziodvetvové organizácie 
v ktoromkoľvek sektore uvedenom 
v článku 1 ods. 2, ktoré o uznanie 
oficiálne požiadali a:

a) sú zložené zo zástupcov hospodárskych 
činností spojených s výrobou výrobkov 
z jedného alebo viacerých sektorov, 
obchodom s nimi a/alebo ich 
spracovaním;

a) sú zložené zo zástupcov hospodárskych 
činností spojených s výrobou a aspoň 
s jednou z týchto etáp dodávateľského 
reťazca: spracovanie alebo obchodovanie 
vrátane distribúcie výrobkov z jedného 
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alebo viacerých sektorov;
b) sa zriadili z podnetu všetkých alebo 
niektorých organizácií alebo združení, 
ktoré ich tvoria;

b) sa zriadili z podnetu všetkých alebo 
niektorých organizácií alebo združení, 
ktoré ich tvoria;

ba) týkajú sa výrobkov alebo skupín 
výrobkov, ktoré nie sú predmetom činnosti 
skôr uznanej medziodvetvovej 
organizácie;

c) majú osobitné určenie, ktoré môže 
zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:

c) majú osobitné určenie zohľadňujúce 
záujmy ich členov a spotrebiteľov, ktoré 
môže zahŕňať najmä jeden z týchto cieľov:

i) zlepšovanie vedomostí a transparentnosť 
výroby a trhu a to aj uverejňovaním 
štatistických údajov o cenách, objemoch 
a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzatvorené, 
a poskytovaním analýzy možného 
budúceho vývoja trhu na regionálnej alebo
vnútroštátnej úrovni;

i) zlepšovanie vedomostí a transparentnosť 
výroby a trhu, a to aj uverejňovaním 
štatistických údajov o výrobných 
nákladoch, cenách, v príslušných 
prípadoch vrátane cenových 
ukazovateľov, objemoch a trvaní zmlúv, 
ktoré už boli uzatvorené, a poskytovaním 
analýzy možného budúceho vývoja trhu na 
regionálnej, vnútroštátnej alebo 
medzinárodnej úrovni;

ia) napomáhanie presadzovania 
poznatkov o výrobnom potenciáli 
a zaznamenávanie cien na trhu;

ii) pomoc pri zlepšení koordinácie 
spôsobu, akým sa výrobky umiestňujú na 
trh, najmä prostredníctvom výskumu 
a trhových štúdií;

ii) pomoc pri zlepšení koordinácie 
spôsobu, akým sa výrobky umiestňujú na 
trh, najmä prostredníctvom výskumu 
a trhových štúdií;

iia) prieskum potenciálnych vývozných 
trhov;

vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, 
ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;

iii) bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia článkov 104a a 113a, 
vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, 
ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie, 
pokiaľ ide o predaj poľnohospodárskych 
výrobkov nákupcom a/alebo o dodávku 
spracovaných výrobkov distribútorom 
a maloobchodným predajcom, 
s prihliadnutím na potrebu dosiahnuť 
spravodlivé podmienky hospodárskej 
súťaže a zabrániť deformáciám trhu;

iv) intenzívnejšie využívanie potenciálu 
výrobkov;

iv) intenzívnejšie využívanie potenciálu 
výrobkov, a to aj na úrovni odbytísk, 
a rozvíjanie iniciatív na posilnenie 
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konkurencieschopnosti a inovácií;
v) poskytovanie informácií a 
uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na racionalizáciu, zlepšenie a 
prispôsobenie výroby na výrobky, ktoré 
viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti a 
očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ 
ide o kvalitu výrobku, vrátane osobitných 
vlastností výrobkov s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením, a ochranu 
životného prostredia;

v) poskytovanie informácií 
a uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na inovácie, racionalizáciu, 
zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v 
príslušných prípadoch spracovanie 
a/alebo uvádzanie výrobkov na trh, pokiaľ 
ide o výrobky, ktoré viac vyhovujú 
požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam 
spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu 
výrobku, vrátane osobitných vlastností 
výrobkov s chráneným označením pôvodu 
alebo chráneným zemepisným označením, 
a ochranu životného prostredia;

vi) hľadanie spôsobov ako obmedziť 
používanie veterinárnych prípravkov alebo 
prípravkov na ochranu rastlín a iných 
vstupov a zaistiť kvalitu výrobkov 
a ochranu pôdy a vody;

vi) obmedzenie používania veterinárnych 
prípravkov alebo prípravkov na ochranu 
rastlín, lepšie riadenie iných vstupov, 
zaistenie kvality výrobkov a ochrany pôdy 
a vody, posilnenie bezpečnosti potravín, 
najmä prostredníctvom vysledovateľnosti 
výrobkov, a zlepšovanie zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat;

vii) vývoj metód a nástrojov na 
zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých 
fázach výroby a marketingu;

vývoj metód a nástrojov na zlepšovanie 
kvality výrobkov vo všetkých fázach 
výroby a v príslušných prípadoch aj 
spracovania a/alebo marketingu;

viia) vymedzenie minimálnej kvality 
a vymedzenie minimálnych noriem 
balenia a obchodnej úpravy;

viii) využívanie potenciálu ekologického 
poľnohospodárstva a ochrana a podpora 
takého poľnohospodárstva, ako aj
označení pôvodu, označení kvality 
a zemepisných označení;

viii) prijatie všetkých možných opatrení 
na podporu, ochranu a presadzovanie 
ekologického poľnohospodárstva 
a označení pôvodu, označení kvality 
a zemepisných označení;

ix) podpora a vykonávanie integrovanej 
udržateľnej výroby alebo iných 
environmentálne vhodných spôsobov 
výroby;

ix) podpora a vykonávanie výskumu
integrovanej udržateľnej výroby alebo 
iných environmentálne vhodných spôsobov 
výroby;

x) podpora zdravej konzumácie výrobkov 
a informovanie o nebezpečenstve 
spojenom s rizikovými spotrebiteľskými 
modelmi;

x) podpora striedmej a zodpovednej
konzumácie výrobkov na vnútornom trhu 
a/alebo informovanie o nebezpečenstve 
spojenom s rizikovými spotrebiteľskými 
modelmi;

xa) podpora spotreby a/alebo 
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poskytovanie informácií o výrobkoch na 
vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;

xi) realizácia propagačných akcií, 
osobitne v tretích krajinách.

xia) vykonávanie kolektívnych opatrení 
s cieľom predísť alebo čeliť rizikám 
a problémom v oblasti zdravia, ochrany 
rastlín a životného prostredia spojeným 
s výrobou a v príslušných prípadoch aj so 
spracovaním a/alebo uvádzaním výrobkov 
na trh a/alebo distribúciou 
poľnohospodárskych a potravinárskych 
výrobkov;
xib) prispievanie k nakladaniu 
s vedľajšími produktmi a k znižovaniu 
odpadov a nakladaniu s odpadmi;

2. V prípade medziodvetvových 
organizácií v sektore olivového oleja 
a stolových olív a sektore tabaku môže 
osobitné určenie uvedené v ods. 1 písm. 1
zahŕňať aj aspoň jeden z týchto cieľov:

2. V prípade medziodvetvových 
organizácií v sektore olivového oleja 
a stolových olív a sektore tabaku môže 
osobitné určenie uvedené v ods. 1 písm. c)
zahŕňať aj aspoň jeden z týchto cieľov:

a) koncentrovanie a koordinovanie ponuky 
a uvádzanie výrobkov členov na trh;

a) koncentrovanie a koordinovanie ponuky 
a uvádzanie výrobkov členov na trh;

b) spoločné prispôsobenie výroby 
a spracovania požiadavkám trhu 
a zlepšenie výrobkov;

b) spoločné prispôsobenie výroby 
a spracovania požiadavkám trhu 
a zlepšenie výrobkov;

c) podpora racionalizácie a skvalitňovania 
výroby a spracovania.

c) podpora racionalizácie a skvalitňovania 
výroby a spracovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 304 – 318, 1697, 1706, 1738, 1750 a 1766

Návrh nariadenia
Článok 108

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 108 Článok 108
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Medziodvetvové organizácie Medziodvetvové organizácie
1. Členské štáty na požiadanie uznajú
medziodvetvové organizácie 
v ktoromkoľvek sektore uvedenom 
v článku 1 ods. 2, ktoré:

1. Členské štáty môžu uznať
medziodvetvové organizácie 
v ktoromkoľvek sektore uvedenom 
v článku 1 ods. 2, ktoré o uznanie 
oficiálne požiadali a:

a) sú zložené zo zástupcov hospodárskych 
činností spojených s výrobou výrobkov 
z jedného alebo viacerých sektorov, 
obchodom s nimi a/alebo ich 
spracovaním;

a) sú zložené zo zástupcov hospodárskych 
činností spojených s výrobou a aspoň 
s jednou z týchto etáp dodávateľského 
reťazca: spracovanie alebo obchodovanie 
vrátane distribúcie výrobkov z jedného 
alebo viacerých sektorov;

aa) pôsobia v jednom alebo viacerých 
regiónoch Únie a predstavujú tak 
významný podiel na hospodárskych 
činnostiach v sektore;

b) sa zriadili z podnetu všetkých alebo 
niektorých organizácií alebo združení, 
ktoré ich tvoria;

b) sa zriadili z podnetu všetkých alebo 
niektorých organizácií alebo združení, 
ktoré ich tvoria;

ba) týkajú sa výrobkov alebo skupín 
výrobkov, ktoré nie sú predmetom činnosti 
skôr uznanej medziodvetvovej 
organizácie;

c) majú osobitné určenie, ktoré môže 
zahŕňať aspoň jeden z týchto cieľov:

c) majú osobitné určenie zohľadňujúce 
záujmy ich členov a spotrebiteľov, ktoré 
môže zahŕňať najmä jeden z týchto cieľov:

i) zlepšovanie vedomostí a transparentnosť 
výroby a trhu a to aj uverejňovaním 
štatistických údajov o cenách, objemoch 
a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzatvorené, 
a poskytovaním analýzy možného 
budúceho vývoja trhu na regionálnej alebo
vnútroštátnej úrovni;

i) zlepšovanie vedomostí a transparentnosť 
výroby a trhu, a to aj uverejňovaním 
štatistických údajov o výrobných 
nákladoch, cenách, v príslušných 
prípadoch vrátane cenových 
ukazovateľov, objemoch a trvaní zmlúv, 
ktoré už boli uzatvorené, a poskytovaním 
analýzy možného budúceho vývoja trhu na 
regionálnej, vnútroštátnej alebo 
medzinárodnej úrovni;

ia) napomáhanie presadzovania 
poznatkov o výrobnom potenciáli 
a zaznamenávanie cien na trhu;

ii) pomoc pri zlepšení koordinácie 
spôsobu, akým sa výrobky umiestňujú na 
trh, najmä prostredníctvom výskumu 
a trhových štúdií;

ii) pomoc pri zlepšení koordinácie 
spôsobu, akým sa výrobky umiestňujú na 
trh, najmä prostredníctvom výskumu 
a trhových štúdií;
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iia) prieskum potenciálnych vývozných 
trhov;

vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, 
ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;

iii) bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia článkov 104a a 113a, 
vypracovanie štandardných vzorov zmlúv, 
ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie, 
pokiaľ ide o predaj poľnohospodárskych 
výrobkov nákupcom a/alebo o dodávku 
spracovaných výrobkov distribútorom 
a maloobchodným predajcom, 
s prihliadnutím na potrebu dosiahnuť 
spravodlivé podmienky hospodárskej 
súťaže a zabrániť deformáciám trhu;

iv) intenzívnejšie využívanie potenciálu 
výrobkov;

iv) intenzívnejšie využívanie potenciálu 
výrobkov, a to aj na úrovni odbytísk, 
a najmä potenciálu ekologickej chémie;

v) poskytovanie informácií 
a uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na racionalizáciu, zlepšenie 
a prispôsobenie výroby na výrobky, ktoré 
viac vyhovujú požiadavkám trhu a chuti 
a očakávaniam spotrebiteľov, najmä pokiaľ 
ide o kvalitu výrobku, vrátane osobitných 
vlastností výrobkov s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením, a ochranu 
životného prostredia;

v) poskytovanie informácií 
a uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na inovácie, racionalizáciu, 
zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v 
príslušných prípadoch spracovanie 
a/alebo uvádzanie výrobkov na trh, pokiaľ 
ide o výrobky, ktoré viac vyhovujú 
požiadavkám trhu a chuti a očakávaniam 
spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o kvalitu 
výrobku, vrátane osobitných vlastností 
výrobkov s chráneným označením pôvodu 
alebo chráneným zemepisným označením, 
a ochranu životného prostredia;

vi) hľadanie spôsobov ako obmedziť 
používanie veterinárnych prípravkov alebo 
prípravkov na ochranu rastlín a iných 
vstupov a zaistiť kvalitu výrobkov 
a ochranu pôdy a vody;

vi) hľadanie spôsobov ako obmedziť 
používanie veterinárnych prípravkov alebo 
prípravkov na ochranu rastlín, lepšie riadiť 
iné vstupy, zaistiť kvalitu výrobkov 
a ochranu pôdy a vody, posilniť 
bezpečnosť potravín, najmä 
prostredníctvom vysledovateľnosti 
výrobkov, a zlepšovať zdravie a dobré 
životné podmienky zvierat;

vii) vývoj metód a nástrojov na 
zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých 
fázach výroby a marketingu;

vývoj metód a nástrojov na zlepšovanie 
kvality výrobkov vo všetkých fázach 
výroby a v príslušných prípadoch aj 
spracovania a/alebo marketingu;

viia) vymedzenie minimálnej kvality 
a vymedzenie minimálnych noriem 
balenia a obchodnej úpravy;
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viii) využívanie potenciálu ekologického 
poľnohospodárstva a ochrana a podpora 
takého poľnohospodárstva, ako aj
označení pôvodu, označení kvality 
a zemepisných označení;

viii) prijatie všetkých možných opatrení 
na podporu, ochranu a presadzovanie 
ekologického poľnohospodárstva 
a označení pôvodu, označení kvality 
a zemepisných označení;

ix) podpora a vykonávanie integrovanej 
udržateľnej výroby alebo iných 
environmentálne vhodných spôsobov 
výroby;

ix) podpora a vykonávanie výskumu
integrovanej udržateľnej výroby alebo 
iných environmentálne vhodných spôsobov 
výroby;

x) podpora zdravej konzumácie výrobkov 
a informovanie o nebezpečenstve 
spojenom s rizikovými spotrebiteľskými 
modelmi;

x) podpora striedmej a zodpovednej
konzumácie výrobkov na vnútornom trhu 
a/alebo informovanie o nebezpečenstve 
spojenom s rizikovými spotrebiteľskými 
modelmi a podpora spotreby a/alebo 
poskytovanie informácií o výrobkoch na 
vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;

xi) realizácia propagačných akcií, 
osobitne v tretích krajinách.

xia) vykonávanie kolektívnych opatrení 
s cieľom predísť alebo čeliť rizikám 
a problémom v oblasti zdravia, ochrany 
rastlín a životného prostredia spojeným 
s výrobou a v príslušných prípadoch aj so 
spracovaním a/alebo uvádzaním výrobkov 
na trh a/alebo distribúciou
poľnohospodárskych a potravinárskych 
výrobkov;
xib) prispievanie k nakladaniu 
s vedľajšími produktmi a odpadmi.

2. V prípade medziodvetvových 
organizácií v sektore olivového oleja 
a stolových olív a sektore tabaku môže 
osobitné určenie uvedené v ods. 1 písm. 1 
zahŕňať aj aspoň jeden z týchto cieľov:
a) koncentrovanie a koordinovanie 
ponuky a uvádzanie výrobkov členov na 
trh;
b) spoločné prispôsobenie výroby 
a spracovania požiadavkám trhu 
a zlepšenie výrobkov;
c) podpora racionalizácie a skvalitňovania 
výroby a spracovania.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1774

Návrh nariadenia
Článok 108a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 108a
Uznávanie medziodvetvových organizácií

1. Členské štáty môžu uznať 
medziodvetvové organizácie, ktoré 
o uznanie požiadali, ak tieto organizácie:
a) spĺňajú požiadavky stanovené 
v článku 108;
b) vykonávajú svoju činnosť v jednom 
alebo viacerých regiónoch príslušného 
územia;
c) predstavujú významný podiel 
hospodárskych činností uvedených 
článku 108 ods. 1 písm. a);
d) okrem prípadov uvedených 
v článku 108 ods. 2 sa nepodieľajú na 
výrobe, spracovaní a/alebo obchode.
2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
medziodvetvové organizácie, ktoré boli 
uznané pred 1. januárom 2014 na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a ktoré spĺňajú podmienky stanovené 
v odseku 1, sa považujú za uznané 
medziodvetvové organizácie podľa 
článku 108.
3. Medziodvetvové organizácie, ktoré boli 
uznané pred 1. januárom 2014 na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a ktoré nespĺňajú podmienky stanovené 
v odseku 1 tohto článku, môžu svoju 
činnosť vykonávať podľa vnútroštátnych 
právnych predpisov do 1. januára 2015.
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4. Ak členské štáty uznajú medziodvetvovú 
organizáciu v súlade s ods. 1 alebo ods. 2, 
členské štáty:
a) do štyroch mesiacov od podania 
žiadosti spolu so všetkými príslušnými 
sprievodnými dokladmi rozhodnú, či 
organizáciu uznajú; táto žiadosť sa 
podáva v členskom štáte, v ktorom má 
organizácia svoje sídlo;
b) v intervaloch, ktoré určia, vykonávajú 
kontroly, aby overili, či uznané 
medziodvetvové organizácie spĺňajú 
podmienky upravujúce ich uznanie;
c) v prípade nedodržania podmienok alebo 
v prípade nezrovnalostí pri vykonávaní 
opatrení stanovených v tomto nariadení 
ukladajú týmto organizáciám platné 
sankcie, ktoré stanovili, a v prípade 
potreby rozhodnú o tom, či uznanie 
odoberú;
d) odoberú uznanie, ak už nie sú splnené 
požiadavky a podmienky na uznanie 
stanovené v tomto článku;
e) raz ročne, vždy najneskôr do 31. marca, 
informujú Komisiu o každom rozhodnutí 
udeliť, zamietnuť alebo odobrať uznanie, 
ktoré prijali v predchádzajúcom 
kalendárnom roku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1775

Návrh nariadenia
Článok 109

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 109 vypúšťa sa
Organizácie hospodárskych subjektov
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Na účely tohto nariadenia organizácie 
hospodárskych subjektov v sektore 
olivového oleja a stolových olív zahŕňajú 
uznané organizácie výrobcov, uznané 
medziodvetvové organizácie alebo uznané 
organizácie iných hospodárskych 
subjektov alebo ich združenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1775

Návrh nariadenia
Článok 109

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 109 vypúšťa sa
Organizácie hospodárskych subjektov

Na účely tohto nariadenia organizácie 
hospodárskych subjektov v sektore 
olivového oleja a stolových olív zahŕňajú 
uznané organizácie výrobcov, uznané 
medziodvetvové organizácie alebo uznané 
organizácie iných hospodárskych 
subjektov alebo ich združenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 321



PE501.994v01-00 26/117 AM\921910SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Článok 109a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 109a
Úloha zoskupení

1. Na zlepšenie a stabilizovanie 
fungovania trhu s výrobkami 
s chráneným označením pôvodu alebo 
chráneným zemepisným označením 
priznaným podľa nariadenia (ES) 
č. XXXXXXX o systémoch kvality 
poľnohospodárskych výrobkov môžu 
vyrábajúce členské štáty stanoviť pravidlá 
uvádzania výrobkov na trh, pokiaľ ide 
o reguláciu ponuky, a to najmä 
vykonávaním rozhodnutí prijatých 
zoskupeniami uvedenými v článku 42 
nariadenia (ES) č. XXXXXXX 
o systémoch kvality poľnohospodárskych 
výrobkov.
2. Tieto pravidlá sú primerané 
sledovanému cieľu a:
a) vzťahujú sa len na reguláciu ponuky 
a ich cieľom je zosúladenie ponuky 
výrobku s dopytom;
b) sú záväzné najviac na obdobie piatich 
rokov predaja výrobku na trhu, ktoré sa 
môže obnoviť;
c) netýkajú sa žiadnej transakcie po 
prvom uvedení príslušného výrobku na 
trh;
d) nesmú umožňovať pevné stanovenie 
cien, a to ani cien na informatívne účely 
alebo odporúčaných cien;
e) nespôsobujú v nadmernom množstve 
nedostupnosť príslušného výrobku, ktorý 
by bol inak dostupný;
f) nebránia hospodárskemu subjektu, aby 
začal vyrábať príslušný výrobok.
3. Pravidlá uvedené v odseku 1 sa 
hospodárskym subjektom oznámia 
uverejnením ich plného znenia v úradnej 
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publikácii príslušného členského štátu.
4. Rozhodnutia a opatrenia, ktoré členské 
štáty prijmú podľa tohto článku v roku n, 
sa Komisii oznámia do 1. marca roku 
n + 1.
5. Ak Komisia zistí, že rozhodnutie 
členského štátu výrazne narúša 
hospodársku súťaž na vnútornom trhu, 
ohrozuje voľný pohyb tovaru alebo je 
v rozpore s cieľmi článku 39 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, môže členský 
štát požiadať, aby svoje rozhodnutie 
zrušil.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 322 – 325 a 1793

Návrh nariadenia
Článok 110

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 110 Článok 110

Rozšírenie pravidiel Rozšírenie pravidiel
1. V prípadoch, keď sa uznaná organizácia 
výrobcov, uznané združenie organizácií 
výrobcov alebo uznaná medziodvetvová 
organizácia pôsobiace v osobitnej 
hospodárskej oblasti alebo hospodárskych 
oblastiach členského štátu považuje za 
reprezentatívnu pre výrobu daného 
výrobku, obchod s ním alebo jeho 
spracovanie, príslušný členský štát môže 
na požiadanie uvedenej organizácie 
ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia 
alebo zosúladené postupy, ktoré sa 
odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, 
budú počas obmedzeného obdobia záväzné 
pre ostatné hospodárske subjekty činné 
v príslušnej hospodárskej oblasti alebo 

1. V prípadoch, keď sa uznaná organizácia 
výrobcov, uznané združenie organizácií 
výrobcov alebo uznaná medziodvetvová 
organizácia pôsobiace v osobitnej 
hospodárskej oblasti alebo hospodárskych 
oblastiach členského štátu považuje za 
reprezentatívnu pre výrobu daného 
výrobku, obchod s ním alebo jeho 
spracovanie, príslušný členský štát môže 
na požiadanie uvedenej organizácie 
ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia 
alebo zosúladené postupy, ktoré sa 
odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, 
budú počas obmedzeného obdobia záväzné 
pre ostatné hospodárske subjekty činné 
v príslušnej hospodárskej oblasti alebo 
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oblastiach bez ohľadu na to, či jednotlivci 
alebo skupiny patria alebo nepatria do 
organizácie alebo združenia.

oblastiach bez ohľadu na to, či jednotlivci 
alebo skupiny patria alebo nepatria do 
organizácie alebo združenia.

2. „Hospodárska oblasť“ znamená 
zemepisné územie vytvorené z pripojených 
alebo susediacich výrobných regiónov, 
v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby 
a uvádzania na trh.

2. „Hospodárska oblasť“ znamená 
zemepisné územie vytvorené z pripojených 
alebo susediacich výrobných regiónov, 
v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby 
a uvádzania na trh.

3. Organizácia alebo združenie sa považuje 
za reprezentatívne, ak v príslušnej 
hospodárskej oblasti alebo oblastiach 
členského štátu:

3. Organizácia alebo združenie sa považuje 
za reprezentatívne, ak v príslušnej 
hospodárskej oblasti alebo oblastiach 
členského štátu:

a) z hľadiska objemu výroby príslušného 
výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu 
s nimi alebo ich spracovania predstavuje:

a) z hľadiska objemu výroby príslušného 
výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu 
s nimi alebo ich spracovania predstavuje:

i) v prípade organizácií výrobcov v sektore 
ovocia a zeleniny aspoň 60 % alebo

i) v prípade organizácií výrobcov v sektore 
ovocia a zeleniny aspoň 60 % alebo

ii) v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny 
a

ii) v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny 
a

b) pokiaľ ide o organizácie výrobcov, 
predstavuje viac ako 50 % dotknutých 
výrobcov.

b) pokiaľ ide o organizácie výrobcov, 
predstavuje viac ako 50 % dotknutých 
výrobcov, a

ba) pokiaľ ide o medziodvetvové 
organizácie, predstavuje významný podiel 
na hospodárskych činnostiach uvedených 
v článku 108 ods. 1 písm. a) za podmienok 
stanovených členským štátom.

V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie jej 
pravidiel na iné hospodárske subjekty 
vzťahuje na viac ako jednu hospodársku 
oblasť, organizácia alebo združenie 
preukáže minimálnu úroveň 
reprezentatívnosti vymedzenú v prvom 
pododseku za každé odvetvie, ktoré 
zoskupuje, v každej z dotknutých 
hospodárskych oblastí.

V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie jej 
pravidiel na iné hospodárske subjekty 
vzťahuje na viac ako jednu hospodársku 
oblasť, organizácia alebo združenie 
preukáže minimálnu úroveň 
reprezentatívnosti vymedzenú v prvom 
pododseku za každé odvetvie, ktoré 
zoskupuje, v každej z dotknutých 
hospodárskych oblastí.

4. Pravidlá, v prípade ktorých je možné 
požiadať o rozšírenie podľa odseku 1, 
majú jeden z týchto cieľov:

4. Pravidlá, v prípade ktorých je možné 
požiadať o rozšírenie na ostatné 
hospodárske subjekty podľa odseku 1, sa 
týkajú jednej z činností, ktorá spĺňa ciele 
stanovené v článku 106 písm. c) alebo 
článku 108 ods. 1 písm. c).

a) podávanie správ o výrobe a trhu;
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b) prísnejšie výrobné pravidlá, ako sú 
pravidlá stanovené v Únii alebo 
vnútroštátne pravidlá;
c) vypracovanie štandardných zmlúv, 
ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;
d) pravidlá uvádzania na trh;
e) pravidlá týkajúce sa ochrany životného 
prostredia;
f) opatrenia na propagáciu a využívanie 
potenciálu výrobkov;
g) opatrenia na ochranu ekologického 
poľnohospodárstva, ako aj označení 
pôvodu, označení kvality a zemepisných 
označení;
h) výskum na zhodnotenie výrobkov, 
najmä prostredníctvom nových spôsobov 
využitia, ktoré neohrozujú verejné 
zdravie;
i) štúdie na zlepšenie kvality výrobkov;
j) výskum, najmä čo sa týka spôsobov 
pestovania, ktoré umožňujú používanie 
prípravkov na ochranu rastlín alebo 
veterinárnych prípravkov v menšom 
rozsahu a zaručujú ochranu pôdy 
a životného prostredia;
k) vymedzenie minimálnej kvality 
a vymedzenie minimálnych noriem 
balenia a obchodnej úpravy;
l) používanie certifikovaného osiva 
a monitorovanie kvality výrobkov.
Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody 
iným hospodárskym subjektom 
v príslušnom členskom štáte alebo Únii 
a nemajú žiadny z účinkov uvedených 
v článku 145 ods. 2 ani nie sú inak 
nezlučiteľné s platnými pravidlami Únie 
alebo vnútroštátnymi pravidlami.

Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody 
iným hospodárskym subjektom 
v príslušnom členskom štáte alebo Únii 
a nemajú žiadny z účinkov uvedených 
v článku 145 ods. 2 ani nie sú inak 
nezlučiteľné s platnými pravidlami Únie 
alebo vnútroštátnymi pravidlami.

4a. Ak existuje medziodvetvová 
organizácia, ktorá bola uznaná pre jeden 
alebo viacero výrobkov, členský štát 
nerozšíri rozhodnutia a postupy 
organizácií výrobcov, ktoré patria do 
rozsahu pôsobnosti tejto medziodvetvovej 
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organizácie.
4b. Rozšírenie pravidiel podľa odseku 1 
sa hospodárskym subjektom oznámi 
uverejnením ich plného znenia v úradnej 
publikácii príslušného členského štátu.
Členské štáty informujú Komisiu 
o všetkých rozhodnutiach prijatých podľa 
tohto článku každý rok najneskôr do 
31. marca.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1783

Návrh nariadenia
Článok 110

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 110 vypúšťa sa
Rozšírenie pravidiel

1. V prípadoch, keď sa uznaná 
organizácia výrobcov, uznané združenie 
organizácií výrobcov alebo uznaná 
medziodvetvová organizácia pôsobiace 
v osobitnej hospodárskej oblasti alebo 
hospodárskych oblastiach členského štátu 
považuje za reprezentatívnu pre výrobu 
daného výrobku, obchod s ním alebo jeho 
spracovanie, príslušný členský štát môže 
na požiadanie uvedenej organizácie 
ustanoviť, že niektoré dohody, 
rozhodnutia alebo zosúladené postupy, 
ktoré sa odsúhlasili v rámci uvedenej 
organizácie, budú počas obmedzeného 
obdobia záväzné pre ostatné hospodárske 
subjekty činné v príslušnej hospodárskej 
oblasti alebo oblastiach bez ohľadu na to, 
či jednotlivci alebo skupiny patria alebo 
nepatria do organizácie alebo združenia.
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2. „Hospodárska oblasť“ znamená 
zemepisné územie vytvorené z pripojených 
alebo susediacich výrobných regiónov, 
v ktorých sú rovnorodé podmienky výroby 
a uvádzania na trh.
3. Organizácia alebo združenie sa 
považuje za reprezentatívne, ak 
v príslušnej hospodárskej oblasti alebo 
oblastiach členského štátu:
a) z hľadiska objemu výroby príslušného 
výrobku alebo výrobkov, alebo obchodu 
s nimi alebo ich spracovania predstavuje:
i) v prípade organizácií výrobcov v sektore 
ovocia a zeleniny aspoň 60 % alebo
ii) v ostatných prípadoch aspoň dve tretiny 
a
b) pokiaľ ide o organizácie výrobcov, 
predstavuje viac ako 50 % dotknutých 
výrobcov.
V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie jej 
pravidiel na iné hospodárske subjekty 
vzťahuje na viac ako jednu hospodársku 
oblasť, organizácia alebo združenie 
preukáže minimálnu úroveň 
reprezentatívnosti vymedzenú v prvom 
pododseku za každé odvetvie, ktoré 
zoskupuje, v každej z dotknutých 
hospodárskych oblastí.
4. Pravidlá, v prípade ktorých je možné 
požiadať o rozšírenie podľa odseku 1, 
majú jeden z týchto cieľov:
a) podávanie správ o výrobe a trhu;
b) prísnejšie výrobné pravidlá, ako sú 
pravidlá stanovené v Únii alebo 
vnútroštátne pravidlá;
c) vypracovanie štandardných zmlúv, 
ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;
d) pravidlá uvádzania na trh;
e) pravidlá týkajúce sa ochrany životného 
prostredia;
f) opatrenia na propagáciu a využívanie 
potenciálu výrobkov;
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g) opatrenia na ochranu ekologického 
poľnohospodárstva, ako aj označení
pôvodu, označení kvality a zemepisných 
označení;
h) výskum na zhodnotenie výrobkov, 
najmä prostredníctvom nových spôsobov 
využitia, ktoré neohrozujú verejné 
zdravie;

i) štúdie na zlepšenie kvality výrobkov;
j) výskum, najmä čo sa týka spôsobov 
pestovania, ktoré umožňujú používanie 
prípravkov na ochranu rastlín alebo 
veterinárnych prípravkov v menšom 
rozsahu a zaručujú ochranu pôdy 
a životného prostredia;
k) vymedzenie minimálnej kvality 
a vymedzenie minimálnych noriem 
balenia a obchodnej úpravy;
l) používanie certifikovaného osiva 
a monitorovanie kvality výrobkov.
Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne 
škody iným hospodárskym subjektom 
v príslušnom členskom štáte alebo Únii 
a nemajú žiadny z účinkov uvedených 
v článku 145 ods. 2 ani nie sú inak 
nezlučiteľné s platnými pravidlami Únie 
alebo vnútroštátnymi pravidlami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1826

Návrh nariadenia
Článok 111

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 111 Článok 111
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Finančné príspevky nečlenov Finančné príspevky nečlenov
Ak sú pravidlá uznanej organizácie 
výrobcov, uznaného združenia organizácií 
výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej 
organizácie rozšírené podľa článku 110 
a ak činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá 
vzťahujú, sú vo všeobecnom 
hospodárskom záujme osôb, ktorých 
činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, 
členský štát, ktorý uznanie udelil, môže 
rozhodnúť, že jednotlivci alebo skupiny, 
ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú 
z uvedených činností úžitok, zaplatia 
organizácii všetky finančné príspevky 
alebo časť finančných príspevkov, ktoré 
platia jej členovia, a to v takom rozsahu, 
v ktorom také príspevky majú pokryť 
náklady, ktoré priamo vzniknú v dôsledku 
vykonávania príslušných činností.

Ak sú pravidlá uznanej organizácie 
výrobcov, uznaného združenia organizácií 
výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej 
organizácie rozšírené podľa článku 110 
a ak činnosti, na ktoré sa uvedené pravidlá 
vzťahujú, sú vo všeobecnom 
hospodárskom záujme hospodárskych 
subjektov, ktorých činnosti súvisia 
s dotknutými výrobkami, členský štát, 
ktorý uznanie udelil, môže po 
konzultáciách so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami rozhodnúť, že 
jednotlivé hospodárske subjekty alebo 
skupiny, ktoré nie sú členmi organizácie, 
ale majú z uvedených činností úžitok, 
zaplatia organizácii všetky finančné 
príspevky alebo časť finančných 
príspevkov, ktoré platia jej členovia, a to 
v takom rozsahu, v ktorom také príspevky 
majú pokryť náklady na vykonávanie
príslušných činností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1819

Návrh nariadenia
Článok 111

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 111 vypúšťa sa
Finančné príspevky nečlenov

Ak sú pravidlá uznanej organizácie 
výrobcov, uznaného združenia organizácií 
výrobcov alebo uznanej medziodvetvovej 
organizácie rozšírené podľa článku 110 
a ak sú činnosti, na ktoré sa uvedené 
pravidlá vzťahujú, vo všeobecnom 
hospodárskom záujme osôb, ktorých 
činnosti súvisia s dotknutými výrobkami, 
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môže členský štát, ktorý uznanie udelil, 
rozhodnúť, že jednotlivci alebo skupiny, 
ktoré nie sú členmi organizácie, ale majú 
z uvedených činností úžitok, zaplatia 
organizácii všetky finančné príspevky 
alebo časť finančných príspevkov, ktoré 
platia jej členovia, a to v takom rozsahu, 
v ktorom majú také príspevky pokryť 
náklady priamo vznikajúce v dôsledku 
vykonávania príslušných činností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 327

Návrh nariadenia
Článok 112

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 112 Článok 112

Opatrenia na uľahčenie prispôsobenia 
ponuky požiadavkám trhu

Opatrenia na uľahčenie prispôsobenia 
ponuky požiadavkám trhu

Vzhľadom na potrebu povzbudzovať 
činnosť organizácií uvedených 
v článkoch 106 až 108 zameranú na 
uľahčenie prispôsobenia ponuky 
požiadavkám trhu s výnimkou činnosti 
týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, je 
Komisia oprávnená, pokiaľ ide o sektory 
živých rastlín, hovädzieho a teľacieho 
mäsa, bravčového mäsa, ovčieho 
a kozieho mäsa, vajec a hydinového mäsa, 
prijímať v súlade s článkom 160 
delegované akty týkajúce sa týchto 
opatrení:

Vzhľadom na potrebu povzbudzovať 
činnosť organizácií uvedených 
v článkoch 106 až 108 zameranú na 
uľahčenie prispôsobenia ponuky 
požiadavkám trhu s výnimkou činnosti 
týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, je 
Komisia oprávnená, pokiaľ ide o sektory 
uvedené v článku 1 ods. 2, prijímať 
v súlade s článkom 160 delegované akty 
týkajúce sa týchto opatrení:

a) zvyšovanie kvality; a) zvyšovanie kvality;

b) podpora lepšej organizácie výroby, 
spracovania a uvádzania na trh;

b) podpora lepšej organizácie výroby, 
spracovania a uvádzania na trh;

c) zjednodušenie zaznamenávania vývoja c) zjednodušenie zaznamenávania vývoja 
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trhových cien; trhových cien;
d) možnosť vypracúvať krátkodobé 
a dlhodobé predpovede na základe 
používaných výrobných prostriedkov.

d) možnosť vypracúvať krátkodobé 
a dlhodobé predpovede na základe 
používaných výrobných prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1832

Návrh nariadenia
Článok 112

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 112 vypúšťa sa
Opatrenia na uľahčenie prispôsobenia 

ponuky požiadavkám trhu
Vzhľadom na potrebu povzbudzovať 
činnosť organizácií uvedených 
v článkoch 106 až 108 zameranú na 
uľahčenie prispôsobenia ponuky 
požiadavkám trhu s výnimkou činnosti 
týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, je 
Komisia oprávnená, pokiaľ ide o sektory 
živých rastlín, hovädzieho a teľacieho 
mäsa, bravčového mäsa, ovčieho 
a kozieho mäsa, vajec a hydinového mäsa, 
prijímať v súlade s článkom 160 
delegované akty týkajúce sa týchto 
opatrení:
a) zvyšovanie kvality;
b) podpora lepšej organizácie výroby, 
spracovania a uvádzania na trh;
c) zjednodušenie zaznamenávania vývoja 
trhových cien;
d) možnosť vypracúvať krátkodobé 
a dlhodobé predpovede na základe 
používaných výrobných prostriedkov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 331 a 332

Návrh nariadenia
Článok 113

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 113 Článok 113

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na 
účely zlepšenia a stabilizovania 

fungovania spoločného trhu s vínom

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na 
účely zlepšenia a stabilizovania 

fungovania spoločného trhu s vínom
1. S cieľom zlepšiť a stabilizovať 
fungovanie spoločného trhu s vínom 
vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, 
z ktorých sa toto víno vyrába, môžu 
vyrábajúce členské štáty ustanoviť pravidlá 
uvádzania produktov na trh na účel 
regulácie zásob, najmä prostredníctvom 
rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové 
organizácie uznané podľa článku 108.

1. S cieľom zlepšiť a stabilizovať 
fungovanie spoločného trhu s vínom 
vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, 
z ktorých sa toto víno vyrába, môžu 
vyrábajúce členské štáty ustanoviť pravidlá 
uvádzania produktov na trh na účel 
regulácie zásob, najmä prostredníctvom 
rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové 
organizácie uznané podľa článku 108.

Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným 
cieľom a:

Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným 
cieľom a:

a) nevzťahujú sa na žiadnu transakciu po 
prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;

a) nevzťahujú sa na žiadnu transakciu po 
prvom uvedení dotknutého výrobku na trh;

b) neumožňujú určovanie cien, ani 
orientačných ani odporúčaných;

b) neumožňujú určovanie cien, ani 
orientačných, ani odporúčaných;

c) neblokujú neprimeranú časť úrody, ktorá 
by inak bola k dispozícii;

c) neblokujú neprimeranú časť úrody, ktorá 
by inak bola k dispozícii;

d) neumožňujú zamietnutie vydania 
vnútroštátnych certifikátov alebo 
certifikátov Únie potrebných na obeh vín 
a ich uvádzanie na trh, ak je takéto 
uvádzanie na trh v súlade s uvedenými 
pravidlami.

d) neumožňujú zamietnutie vydania 
vnútroštátnych certifikátov alebo 
certifikátov Únie potrebných na obeh vín 
a ich uvádzanie na trh, ak je takéto 
uvádzanie na trh v súlade s uvedenými 
pravidlami.

1a. Pravidlá stanovené v odseku 1 sa 
musia hospodárskym subjektom oznámiť 
uverejnením ich plného znenia v úradnej 
publikácii príslušného členského štátu.
1b. Členské štáty informujú Komisiu 
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o všetkých rozhodnutiach prijatých podľa 
tohto článku každý rok najneskôr do 
31. marca.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1843

Návrh nariadenia
Článok 113

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 113 vypúšťa sa
Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na 

účely zlepšenia a stabilizovania 
fungovania spoločného trhu s vínom

S cieľom zlepšiť a stabilizovať 
fungovanie spoločného trhu s vínom 
vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, 
z ktorých sa toto víno vyrába, môžu 
vyrábajúce členské štáty ustanoviť 
pravidlá uvádzania produktov na trh na 
účel regulácie zásob, najmä 
prostredníctvom rozhodnutí, ktoré prijali 
medziodvetvové organizácie uznané podľa 
článku 108.
Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným 
cieľom a:
a) nevzťahujú sa na žiadnu transakciu po 
prvom uvedení dotknutého výrobku na 
trh;
b) neumožňujú určovanie cien, ani 
orientačných ani odporúčaných;
c) neblokujú neprimeranú časť úrody, 
ktorá by inak bola k dispozícii;
d) neumožňujú zamietnutie vydania 
vnútroštátnych certifikátov alebo 
certifikátov Únie potrebných na obeh vín 
a ich uvádzanie na trh, ak je takéto 
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uvádzanie na trh v súlade s uvedenými 
pravidlami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 333

Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola III – oddiel 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ODDIEL 3a
SYSTÉMY UZATVÁRANIA ZMLÚV

Článok 113a
Zmluvné vzťahy

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 104a 
a 105a týkajúce sa sektora mlieka 
a mliečnych výrobkov a článok 101 
týkajúci sa sektora cukru, ak členský štát 
rozhodne, že každá dodávka 
poľnohospodárskych výrobkov v rámci 
sektora uvedeného v článku 1 ods. 2 tohto 
nariadenia na jeho území od výrobcu 
spracovateľovi alebo distribútorovi musí 
byť predmetom písomnej zmluvy medzi 
stranami, a/alebo ak rozhodne, že 
prvonákupcovia musia predložiť písomný 
návrh na uzavretie zmluvy na dodávku 
poľnohospodárskych výrobkov 
výrobcami, takáto zmluva a/alebo takýto 
návrh na uzavretie zmluvy spĺňa 
podmienky stanovené v odseku 2.
Ak členský štát rozhodne, že dodávky 
príslušných výrobkov od výrobcu 
spracovateľovi musia byť predmetom 
písomnej zmluvy medzi stranami, 
rozhodne aj o tom, ktorá etapa alebo etapy 
dodávky sú predmetom takejto zmluvy, ak 
sa dodávka príslušných výrobkov 
vykonáva prostredníctvom viacerých 
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sprostredkovateľov.
V prípade uvedenom v pododseku 2 
členský štát zabezpečí plnenie zmlúv 
v danom sektore a vytvorí mechanizmus 
mediácie na riešenie prípadov, v ktorých 
takúto zmluvu nemožno uzavrieť na 
základe vzájomnej dohody, čím zabezpečí 
spravodlivé zmluvné vzťahy.
2. Zmluva a/alebo návrh na uzavretie 
zmluvy:
a) sa uzavrie pred dodávkou,
b) sa vyhotoví písomne, a
c) obsahuje najmä tieto prvky:
i) cenu za dodanie, ktorá:
– je stála a je stanovená v zmluve, a/alebo
– sa vypočíta na základe kombinácie 
rozličných činiteľov stanovených 
v zmluve, ku ktorým môžu patriť trhové 
ukazovatele odrážajúce zmeny trhových 
podmienok, dodané množstvo a kvalita 
alebo zloženie dodaných 
poľnohospodárskych výrobkov,
ii) množstvo a kvalitu príslušných 
výrobkov, ktoré sa môžu a/alebo musia 
dodať, a harmonogram takýchto dodávok,
iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže 
byť buď na dobu určitú alebo na dobu 
neurčitú s doložkou o ukončení,
iv) údaje o lehote a postupoch splatnosti,
v) pravidlá zberu alebo dodania 
poľnohospodárskych výrobkov a
vi) pravidlá platné v prípade vyššej moci.
3. Odchylne od odseku 1 sa zmluva 
a/alebo návrh na uzavretie zmluvy 
nevyžaduje v prípade, ak príslušné 
výrobky dodáva výrobca kupujúcemu, 
ktorým je družstvo, ktorého je výrobca 
členom, ak stanovy tohto družstva alebo 
pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto 
stanovách stanovené alebo z nich 
vyplývajú, obsahujú ustanovenia 
s podobným účinkom ako ustanovenia 
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odseku 2 písm. a), b) a c).
4. O všetkých prvkoch zmluvy na dodávku 
poľnohospodárskych výrobkov, ktorú 
uzatvorili výrobcovia, zberné strediská, 
spracovatelia alebo distribútori, vrátane 
prvkov uvedených v odseku 2 písm. c) 
príslušné strany rokujú bez obmedzenia.
Bez ohľadu na prvý pododsek,
i) ak členský štát rozhodne, že písomné 
zmluvy o dodávke poľnohospodárskych 
výrobkov sú povinné podľa odseku 1 tohto 
článku, môže stanoviť minimálnu dĺžku 
trvania, ktorá sa uplatní len v prípade 
písomných zmlúv medzi výrobcom 
a prvonákupcom poľnohospodárskych 
výrobkov. Táto minimálna dĺžka trvania je 
najmenej šesť mesiacov a neohrozí riadne 
fungovanie vnútorného trhu; a/alebo
ii) ak členský štát rozhodne, že 
prvonákupca poľnohospodárskych 
výrobkov musí výrobcovi dať písomný 
návrh na uzavretie zmluvy podľa 
odseku 1, môže stanoviť, že návrh musí 
zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy 
podľa ustanovení vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch na tento účel. Táto 
minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť 
mesiacov a neohrozí riadne fungovanie 
vnútorného trhu.
Druhým pododsekom nie je dotknuté 
právo výrobcu odmietnuť túto minimálnu 
dĺžku trvania zmluvy, ak to urobí 
písomne. V takom prípade môžu strany 
bez obmedzenia rokovať o všetkých 
prvkoch zmluvy vrátane prvkov 
uvedených v odseku 2 písm. c).
5. Členské štáty, ktoré využijú možnosti 
uvedené v tomto článku, oznámia Komisii 
spôsob ich uplatňovania.
6. Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorým sa stanovia opatrenia potrebné na 
jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) 
a b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia 
týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské 
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štáty predkladať podľa tohto článku.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 334

Návrh nariadenia
Článok 113b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 113b
Rokovania o zmluve

1. Organizácia výrobcov v jednom zo 
sektorov uvedených v článku 1 ods. 2 
tohto nariadenia uznaná podľa 
článku 106 môže v mene svojich členov 
výrobcov rokovať o zmluvách o dodávke 
poľnohospodárskych výrobkov, pokiaľ 
ide o celú ich spoločnú výrobu alebo jej 
časť, od výrobcu spracovateľovi, 
sprostredkovateľovi alebo distribútorovi.
2. Organizácia výrobcov môže rokovať:
a) bez ohľadu na to, či sa uskutočnil 
alebo neuskutočnil prevod vlastníctva 
príslušných výrobkov z výrobcov na 
organizáciu výrobcov;
b) bez ohľadu na to, či dohodnutá cena je 
alebo nie je rovnaká, pokiaľ ide 
o spoločnú výrobu všetkých členov 
výrobcov alebo len niektorých z nich;
c) ak príslušní poľnohospodári nie sú 
členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, 
ktorá tiež rokuje o takých zmluvách v ich 
mene; členské štáty sa však môžu odchýliť 
od tejto podmienky v riadne 
odôvodnených prípadoch, keď výrobcovia 
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vlastnia dve rôzne výrobné jednotky, ktoré 
sa nachádzajú v rôznych zemepisných 
oblastiach;
d) ak sa na poľnohospodára nevzťahuje 
povinnosť vyplývajúca z jeho členstva 
v družstve, aby príslušné výrobky dodával
v súlade s podmienkami stanovenými 
v stanovách družstva alebo v pravidlách 
a rozhodnutiach, ktoré sú v týchto 
stanovách ustanovené alebo z nich 
vyplývajú; a
e) ak organizácia výrobcov informuje 
príslušné orgány členského štátu alebo 
členských štátov, v ktorých vykonáva 
svoju činnosť, o množstvách 
poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré 
sa tieto rokovania vzťahujú.
3. Na účely tohto článku odkazy na 
organizácie výrobcov zahŕňajú aj 
združenia takýchto organizácií výrobcov.
4. V prípade rokovaní, ktoré sa týkajú viac 
ako jedného členského štátu, prijme 
rozhodnutie o rokovaniach Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
prijatého bez uplatnenia článku 162 ods. 2 
alebo 3. V ostatných prípadoch prijme toto 
rozhodnutie vnútroštátny orgán na 
ochranu hospodárskej súťaže členského 
štátu, ktorého sa rokovania týkajú.
Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa 
neuplatňujú skôr ako odo dňa ich 
oznámenia príslušným podnikom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 335 – 341, 1862 a 1864
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Návrh nariadenia
Článok 114

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 114 Článok 114
Delegované právomoci Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby ciele 
a zodpovednosti organizácií výrobcov, 
organizácií hospodárskych subjektov 
v sektore olivového oleja a stolových olív
a medziodvetvových organizácií boli jasne 
vymedzené a prispievali tak k efektívnosti 
činností takých organizácií, je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160 vzťahujúce sa na 
organizácie výrobcov, združenia 
organizácií výrobcov, medziodvetvové 
organizácie a organizácie hospodárskych 
subjektov, pokiaľ ide o:

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby ciele 
a zodpovednosti organizácií výrobcov 
a medziodvetvových organizácií boli jasne 
vymedzené a prispievali tak k efektívnosti 
činností takých organizácií, je Komisia bez 
vzniku nenáležitej záťaže oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 160 vzťahujúce sa na 
organizácie výrobcov, združenia 
organizácií výrobcov, medziodvetvové 
organizácie a organizácie hospodárskych 
subjektov, pokiaľ ide o:

-a) osobitné pravidlá, ktoré sa majú 
uplatňovať v jednom alebo vo viacerých 
sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 
tohto nariadenia;

a) osobitné ciele, ktoré také organizácie 
a združenia môžu sledovať, sledujú alebo 
nesledujú vrátane výnimiek z cieľov 
ustanovených v článkoch 106 až 109,

a) osobitné ciele, ktoré také organizácie 
a združenia môžu sledovať, sledujú alebo 
nesledujú, a v príslušných prípadoch sú 
doplnením cieľov ustanovených 
v článkoch 106 až 109,

aa) horizontálne odporúčania pre 
medziodborové dohody, ktoré organizácie 
uzatvorili podľa článku 108;

b) pravidlá týkajúce sa združovania, 
uznania, štruktúry, právnej subjektivity, 
členstva, veľkosti, zodpovednosti 
a činností takých organizácií a združení, 
požiadavky uvedené v článku 106 písm. d) 
na uznanie organizácie výrobcov, ktorá 
nemá na danom trhu dominantné 
postavenie, pokiaľ to nie je potrebné pri 
sledovaní cieľov článku 39 zmluvy, účinky 
vyplývajúce z uznania, odobratia uznania 
a fúzií;

b) stanovy organizácií, ktoré nie sú 
organizáciami výrobcov, osobitné 
podmienky, ktoré sa vzťahujú na stanovy 
organizácií výrobcov v niektorých 
sektoroch, štruktúru, právnu subjektivitu, 
členstvo, veľkosť, zodpovednosť 
a činnosti takých organizácií a združení, 
účinky vyplývajúce z fúzií;

ba) podmienky týkajúce sa uznania, 
odobratia uznania a pozastavenia 
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platnosti uznania, účinky vyplývajúce 
z uznania, odobratia uznania 
a pozastavenia platnosti uznania, ako aj 
požiadavky, aby tieto organizácie 
a združenia prijali nápravné opatrenia 
v prípade neplnenia podmienok uznania;

c) nadnárodné organizácie a združenia 
vrátane pravidiel uvedených v písm. a) a b) 
tohto článku;

c) nadnárodné organizácie a združenia 
vrátane pravidiel uvedených v písm. a), b) 
a ba) tohto článku;

ca) pravidlá týkajúce sa ustanovenia 
a podmienok administratívnej pomoci, 
ktorú majú poskytovať príslušné orgány 
v prípade nadnárodnej spolupráce;

d) outsourcing činností a poskytovanie 
technických prostriedkov organizáciami 
alebo združeniami;

d) podmienky na outsourcing činností 
a poskytovanie technických prostriedkov 
organizáciami alebo združeniami;

e) minimálny objem alebo hodnotu 
predajnej výroby organizácií a združení;

e) minimálny objem alebo hodnotu 
predajnej výroby organizácií a združení;

f) rozšírenie určitých pravidiel organizácií 
na nečlenov ustanovené v článku 110 
a povinná úhrada členských príspevkov 
nečlenmi podľa článku 111, ako aj zoznam 
prísnejších výrobných pravidiel, ktoré 
možno rozšíriť na základe článku 110 
ods. 4 prvého pododseku písm. b), ďalšie 
požiadavky týkajúce sa reprezentatívnosti, 
príslušné hospodárske oblasti ako aj 
preskúmanie ich vymedzenia Komisiou, 
minimálne obdobia, počas ktorých sa 
pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, 
osoby alebo organizácie, na ktoré sa 
pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, 
ako aj okolnosti, za ktorých Komisia môže 
požadovať, aby sa rozšírenie púravidiel
alebo povinných príspevkov zamietlo alebo 
stiahlo.

f) rozšírenie určitých pravidiel organizácií 
na nečlenov ustanovené v článku 110 
a povinná úhrada členských príspevkov 
nečlenmi podľa článku 111, ďalšie 
požiadavky týkajúce sa reprezentatívnosti, 
príslušné hospodárske oblasti ako aj 
preskúmanie ich vymedzenia Komisiou, 
minimálne obdobia, počas ktorých sa 
pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, 
osoby alebo organizácie, na ktoré sa 
pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, 
ako aj okolnosti, za ktorých Komisia môže 
na konkrétne obdobie požadovať, aby sa 
rozšírenie pravidiel alebo povinných 
príspevkov zamietlo alebo stiahlo;

fa) osobitné podmienky na zavedenie 
zmluvných systémov v sektoroch 
uvedených v článku 113a ods. 1, najmä 
prahové hodnoty, ktorými sa ustanovujú 
objemy výroby, na ktoré sa môžu 
vzťahovať kolektívne rokovania;
fb) podmienky, za ktorých môžu uznaní 
výrobcovia dosiahnuť kolektívne 
horizontálne a vertikálne dohody 
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s konkurentmi a partnermi potravinového 
reťazca o zahrnutí nákladov na investície 
v oblasti udržateľnej výroby do cien.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 114

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 114 Článok 114
Delegované právomoci Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby ciele 
a zodpovednosti organizácií výrobcov, 
organizácií hospodárskych subjektov 
v sektore olivového oleja a stolových olív 
a medziodvetvových organizácií boli jasne 
vymedzené a prispievali tak k efektívnosti 
činností takých organizácií, je Komisia 
oprávnená prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 160 vzťahujúce sa na 
organizácie výrobcov, združenia 
organizácií výrobcov, medziodvetvové 
organizácie a organizácie hospodárskych 
subjektov, pokiaľ ide o:

S cieľom zaistiť, aby ciele a zodpovednosti 
organizácií výrobcov a združení 
organizácií výrobcov boli jasne vymedzené 
a prispievali tak k efektívnosti činností 
takých organizácií bez neprimeraného 
zaťaženia, je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160, 
ktorými sa stanovia:

a) osobitné ciele, ktoré také organizácie 
a združenia môžu sledovať, sledujú alebo 
nesledujú vrátane výnimiek z cieľov 
ustanovených v článkoch 106 až 109,

a) osobitné podmienky uznávania 
organizácií výrobcov a združení 
organizácií výrobcov, ktoré vykonávajú 
činnosť vo viac ako jednom členskom 
štáte;

b) pravidlá týkajúce sa združovania, 
uznania, štruktúry, právnej subjektivity, 
členstva, veľkosti, zodpovednosti 
a činností takých organizácií a združení, 
požiadavky uvedené v článku 106 písm. d) 
na uznanie organizácie výrobcov, ktorá 
nemá na danom trhu dominantné 
postavenie, pokiaľ to nie je potrebné pri 
sledovaní cieľov článku 39 zmluvy, 

b) pravidlá týkajúce sa ustanovenia 
a podmienok administratívnej pomoci, 
ktorú majú poskytovať príslušné orgány 
v prípade organizácií, ktoré vykonávajú 
činnosť vo viac ako jednom členskom 
štáte;
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účinky vyplývajúce z uznania, odobratia 
uznania a fúzií;
c) nadnárodné organizácie a združenia 
vrátane pravidiel uvedených v písm. a) 
a b) tohto článku;

c) v prípade organizácií, na ktoré sa 
vzťahuje článok 109a písm. a), aa) a b):

i) osobitné ciele, ktoré takéto organizácie 
a združenia môžu sledovať, sledujú alebo 
nesledujú,
ii) pravidlá týkajúce sa uznávania,
štruktúry, členstva, veľkosti, 
zodpovednosti, činností a fúzií takýchto 
organizácií a ich združení;
iii) outsourcing činností a poskytovanie 
technických prostriedkov organizáciami 
a združeniami;
iv) minimálny objem alebo hodnota 
predajnej výroby organizácií a združení;

d) outsourcing činností a poskytovanie 
technických prostriedkov organizáciami 
alebo združeniami;

d) v prípade organizácií výrobcov, na 
ktoré sa vzťahuje článok 109a písm. a) 
a bb), pravidlá týkajúce sa členstva 
vrátane povinnosti členov organizácie 
výrobcov dodať všetku výrobu alebo 
určité jej množstvo organizácii výrobcov.

e) minimálny objem alebo hodnota 
predajnej výroby organizácií a združení;
f) rozšírenie určitých pravidiel organizácií 
na nečlenov ustanovené v článku 110 a 
povinná úhrada členských príspevkov 
nečlenmi podľa článku 111, ako aj 
zoznam prísnejších výrobných pravidiel, 
ktoré možno rozšíriť na základe 
článku 110 ods. 4 prvého pododseku 
písm. b), ďalšie požiadavky týkajúce sa 
reprezentatívnosti, príslušné hospodárske 
oblasti ako aj preskúmanie ich 
vymedzenia Komisiou, minimálne 
obdobia, počas ktorých sa pravidlá 
uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osoby 
alebo organizácie, na ktoré sa pravidlá 
alebo príspevky môžu uplatňovať, ako aj 
okolnosti, za ktorých Komisia môže 
požadovať, aby sa rozšírenie púravidiel 
alebo povinných príspevkov zamietlo 
alebo stiahlo.
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Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 342

Návrh nariadenia
Článok 115

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 115 Článok 115

Vykonávacie právomoci v súlade 
s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade 
s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia týkajúce sa tejto kapitoly, najmä 
pokiaľ ide o postupy a technické 
podmienky týkajúce sa vykonávania 
opatrení uvedených v článkoch 110 a 112.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia týkajúce sa tejto kapitoly, najmä 
opatrenia pokiaľ ide o:

a) vykonávanie podmienok uznávania 
organizácií výrobcov a medziodvetvových 
organizácií stanovených v článkoch 106b 
a 108a;
b) oznámenia, ktoré majú členské štáty 
predkladať Komisii podľa článku 105a 
ods. 8, článku 105b ods. 7, článku 106b 
ods. 4 písm. d) a článku 108a ods. 4 
písm. e);
c) postupy týkajúce sa administratívnej 
pomoci v prípade nadnárodnej 
spolupráce;
d) postupy a technické podmienky týkajúce 
sa vykonávania opatrení uvedených 
v článkoch 110 a 112, najmä vykonávania 
koncepcie „hospodárskej oblasti“ podľa 
článku 110 ods. 2.



PE501.994v01-00 48/117 AM\921910SK.doc

SK

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 115

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 115 Článok 115
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Vykonávacie právomoci v súlade 

s postupom preskúmania
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia týkajúce sa tejto kapitoly, najmä 
pokiaľ ide o postupy a technické 
podmienky týkajúce sa vykonávania 
opatrení uvedených v článkoch 110 a 112.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať v súlade 
s postupom preskúmania podľa článku 162 
ods. 2 ustanovenia, pokiaľ ide o:

a) vykonávanie podmienok na uznávanie 
organizácií výrobcov a ich združení 
a medziodvetvových organizácií, najmä 
organizácií, ktoré vykonávajú činnosť vo 
viac ako jednom členskom štáte;
b) postupy týkajúce sa administratívnej 
pomoci v prípade organizácií, ktoré 
vykonávajú činnosť vo viac ako jednom 
členskom štáte;
c) zamietnutie alebo zrušenie uznania 
v prípade organizácií, na ktoré sa 
vzťahuje článok 109a;
d) informovanie Komisie o počte 
uznaných organizácií a združení vrátane 
zamietnutých alebo odobratých uznaní.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 343 – 345

Návrh nariadenia
Článok 116

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 116 Článok 116

Iné vykonávacie právomoci Iné vykonávacie právomoci
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať jednotlivé 
rozhodnutia týkajúce sa:

1. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať jednotlivé 
rozhodnutia týkajúce sa:

a) uznávania organizácií, ktoré vykonávajú 
činnosti vo viacerých členských štátoch 
podľa pravidiel prijatých na základe 
článku 114 písm. c);

a) uznávania, zamietnutia alebo zrušenia 
uznania organizácií, ktoré vykonávajú 
činnosti vo viacerých členských štátoch 
podľa pravidiel prijatých na základe 
článku 114 písm. c);

b) zamietnutia alebo zrušenia uznania 
medziodvetvových organizácií, zrušenia
rozšírenia pravidiel alebo povinných 
príspevkov, schválení úprav 
hospodárskych oblastí alebo rozhodnutí 
o nich, ktoré členské štáty oznámia podľa 
pravidiel prijatých na základe článku 114 
písm. f).

b) rozšírenia pravidiel alebo povinných 
príspevkov organizácií uvedených 
v písm. a) a ich zrušenia.

1a. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijímať rozhodnutia 
o schválení alebo úprave hospodárskych 
oblastí, ktoré členské štáty oznámia podľa 
pravidiel prijatých na základe článku 114 
písm. f).
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez 
uplatnenia postupu uvedeného 
v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 116

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 116 vypúšťa sa
Iné vykonávacie právomoci

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať jednotlivé 
rozhodnutia týkajúce sa:
a) uznávania organizácií, ktoré 
vykonávajú činnosti vo viacerých 
členských štátoch podľa pravidiel 
prijatých na základe článku 114 písm. c);
b) zamietnutia alebo zrušenia uznania 
medziodvetvových organizácií, zrušenia 
rozšírenia pravidiel alebo povinných 
príspevkov, schválení úprav 
hospodárskych oblastí alebo rozhodnutí 
o nich, ktoré členské štáty oznámia podľa 
pravidiel prijatých na základe článku 114 
písm. f).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 346 a 643

Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola III – oddiel 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
ODDIEL 4a

TRANSPARENTNOSŤ A INFORMÁCIE 
O TRHU
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Článok 116a
Európsky nástroj na monitorovanie cien 

potravín
1. S cieľom poskytnúť podnikom 
a všetkým verejným orgánom informácie 
o tvorbe cien v celom dodávateľskom 
reťazci a s cieľom uľahčiť sledovanie 
a zaznamenávanie vývoja na trhu Komisia 
pravidelne informuje Radu a Európsky 
parlament o činnostiach a výsledkoch 
štúdií, ktoré vykonáva európsky nástroj na 
monitorovanie cien potravín, a zabezpečí 
zverejnenie týchto výsledkov.
2. Vzhľadom na uplatňovanie odseku 1 
a v spojení s činnosťou vnútroštátnych 
štatistických úradov a vnútroštátnych 
stredísk na sledovanie cien zhromažďuje 
európsky nástroj na monitorovanie cien 
potravín bez vzniku ďalšieho zaťaženia 
poľnohospodárov štatistické údaje 
a informácie potrebné na prípravu analýz 
a štúdií týkajúcich sa najmä:
a) výroby a dodávok;
b) mechanizmov tvorby cien a podľa 
možnosti aj ziskových marží 
v dodávateľskom reťazci v EÚ 
a členských štátoch;
c) vývoja cien a podľa možnosti aj 
ziskových marží na všetkých úrovniach 
dodávateľského reťazca v EÚ a členských 
štátoch a vo všetkých 
poľnohospodárskych 
a agropotravinárskych sektoroch, najmä 
v sektoroch ovocia a zeleniny, mlieka 
a mliečnych výrobkov a mäsa;
d) krátkodobých a strednodobých 
predpovedí vývoja na trhu.
Na účely tohto odseku európsky nástroj 
na monitorovanie cien potravín skúma 
najmä vývoz a dovoz, výstupné ceny, 
spotrebiteľské ceny, ziskové marže, 
náklady na výrobu, spracovanie 
a distribúciu vo všetkých etapách 
dodávateľského reťazca v EÚ 
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a v členských štátoch.
3. Informácie uverejnené v rámci činností 
európskeho nástroja na monitorovanie 
cien potravín sa považujú za dôverné.
Komisia zabezpečí, aby neumožňovali 
identifikáciu jednotlivých hospodárskych 
subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1917

Návrh nariadenia
Článok 129a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 129a
Dovoz chmeľu

1. Výrobky sektora chmeľu sa môžu 
z tretích krajín dovážať, len ak sú ich 
normy kvality minimálne rovnaké ako 
normy prijaté pre podobné výrobky 
zbierané v Únii alebo vyrobené z takýchto 
výrobkov.
2. Výrobky sa považujú za výrobky podľa 
normy uvedenej v odseku 1, ak je k nim 
pripojené potvrdenie, ktoré vydali orgány 
krajiny pôvodu a ktoré sa uznáva za 
ekvivalent osvedčenia uvedeného 
v článku 59b.
V prípade chmeľového prášku, 
chmeľového prášku so zvýšeným 
obsahom lupulínu, výťažkov z chmeľu 
a zmiešaných chmeľových výrobkov sa 
potvrdenie môže uznať za ekvivalent 
osvedčenia len vtedy, keď obsah alfa 
kyselín v týchto výrobkoch nie je nižší ako 
v chmeli, z ktorého boli pripravené.
3. S cieľom minimalizovať 
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administratívnu záťaž môže Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
prijatých v súlade s článkom 160 určiť 
podmienky, za ktorých sa neuplatňujú 
povinnosti týkajúce sa potvrdenia 
rovnocennosti a označovania na obaloch.
4. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijatých v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2 prijme pravidlá týkajúce sa tohto 
článku vrátane pravidiel o uznávaní 
potvrdenia rovnocennosti a o kontrole 
dovozu chmeľu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 362

Návrh nariadenia
Článok 130a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 130a
Dovoz surového cukru na rafináciu:
výhradné trojmesačné obdobie pre 
rafinérie s celoročnou prevádzkou

1. Do konca hospodárskeho roka 
2019/2020 sa rafinériám s celoročnou 
prevádzkou udeľuje výhradná dovozná 
kapacita 2 500 000 ton za hospodársky 
rok vyjadrená v bielom cukre.
2. Jediný závod na spracovanie cukrovej 
repy, ktorý v Portugalsku fungoval v roku 
2005, sa považuje za rafinériu 
s celoročnou prevádzkou.
3. Povolenia na dovoz cukru na rafináciu 
sa vydávajú len rafinériám s celoročnou 
prevádzkou za predpokladu, že príslušné 
množstvá neprekročia množstvo uvedené 
v odseku 1. Povolenia sa môžu previesť 
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len medzi rafinériami s celoročnou 
prevádzkou a ich platnosť uplynie na 
konci hospodárskeho roka, na ktorý boli 
vydané.
Tento odsek sa uplatňuje prvé tri mesiace 
každého hospodárskeho roka.
4. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť, aby 
sa dovezený cukor na rafináciu rafinoval 
v súlade s týmto pododdielom, Komisia 
môže prostredníctvom delegovaných aktov 
podľa článku 160 prijať:
a) určité vymedzenia týkajúce sa 
fungovania dohôd o dovoze uvedených 
v odseku 1;
b) podmienky a požiadavky oprávnenosti, 
ktoré musí hospodársky subjekt splniť, 
aby mohol požiadať o povolenie na dovoz, 
vrátane zloženia zábezpeky;
c) pravidlá týkajúce sa administratívnych 
sankcií, ktoré sa majú ukladať.
5. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov podľa článku 162 
ods. 2 prijať potrebné pravidlá týkajúce sa 
podporných dokumentov, ktoré treba 
predložiť v súvislosti s požiadavkami 
a povinnosťami vzťahujúcimi sa na 
dovozcov, najmä na rafinérie 
s celoročnou prevádzkou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 363

Návrh nariadenia
Článok 130b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 130b
Pozastavenie dovozných ciel v sektore 
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cukru
V súlade s mechanizmom uvedeným 
v článku 101da a do konca 
hospodárskeho roka 2019/2020 môže 
Komisia na zabezpečenie dodávok 
potrebných pre európsky trh s cukrom 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
úplne alebo čiastočne pozastaviť 
uplatňovanie dovozných ciel na určité 
množstvá nasledujúcich výrobkov:
a) cukor, na ktorý sa vzťahuje číselný 
znak KN 1701;
b) izoglukóza, na ktorú sa vzťahujú 
číselné znaky KN 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 a 1702 90 30.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1945, 1947 a 1948

Návrh nariadenia
Článok 133

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 133 Článok 133

Rozsah pôsobnosti Rozsah pôsobnosti
1. V rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa 
umožnil vývoz na základe kurzov alebo 
cien na svetovom trhu a v rámci obmedzení 
vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade 
s článkom 218 zmluvy, rozdiel medzi 
uvedenými kurzami alebo cenami a cenami 
v rámci Únie sa môžu pokryť vývoznými 
náhradami za:

1. V rozsahu nevyhnutnom na to, aby sa 
umožnil vývoz na základe kurzov alebo 
cien na svetovom trhu, ak podmienky na 
vnútornom trhu patria do rozsahu 
pôsobnosti podmienok uvedených 
v článku 154 ods. 1, a v rámci obmedzení 
vyplývajúcich z dohôd uzavretých v súlade 
s článkom 218 zmluvy a v súlade 
s článkom 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej 
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únii, rozdiel medzi uvedenými kurzami 
alebo cenami a cenami v rámci Únie sa 
môže pokryť vývoznými náhradami za:

a) výrobky týchto sektorov, ktoré sa majú 
vyviezť bez ďalšieho spracovania:

a) výrobky týchto sektorov, ktoré sa majú 
vyviezť bez ďalšieho spracovania:

i) obilniny; i) obilniny;

ii) ryža; ii) ryža;
iii) cukor, pokiaľ ide o výrobky uvedené 
v prílohe I časti III písm. b) až d) 
a písm. g);

iii) cukor, pokiaľ ide o výrobky uvedené 
v prílohe I časti III písm. b) až d) 
a písm. g);

iv) hovädzie a teľacie mäso; iv) hovädzie a teľacie mäso;
v) mlieko a mliečne výrobky; v) mlieko a mliečne výrobky;

vi) bravčové mäso; vi) bravčové mäso;
vii) vajcia; vii) vajcia;

viii) hydinové mäso; viii) hydinové mäso;
b) výrobky uvedené v tomto odseku 
písm. a) bodoch i) až iii), v) a vii), ktoré sa 
majú vyviesť v podobe spracovaného 
tovaru v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 
stanovujúcim obchodné opatrenia 
uplatňované na niektoré tovary vznikajúce 
spracovaním poľnohospodárskych 
výrobkov a v podobe výrobkov 
obsahujúcich cukor uvedených v prílohe I 
časti X písmene b).

b) výrobky uvedené v tomto odseku 
písm. a) bodoch i) až iii), v) a vii), ktoré sa 
majú vyviezť v podobe spracovaného 
tovaru v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 
stanovujúcim obchodné opatrenia 
uplatňované na niektoré tovary vznikajúce 
spracovaním poľnohospodárskych 
výrobkov vrátane výrobkov vyvážaných 
v podobe tovarov, na ktoré sa nevzťahuje 
príloha I zmluvy, v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 578/2010 z 29. júna 2010, 
a v podobe výrobkov obsahujúcich cukor 
uvedených v prílohe I časti X písmene b).

2. Vývozné náhrady za výrobky vyvážané 
v podobe spracovaného tovaru nie sú 
vyššie ako náhrady uplatniteľné na tie isté 
výrobky vyvážané bez ďalšieho 
spracovania.

2. Vývozné náhrady za výrobky vyvážané 
v podobe spracovaného tovaru nie sú 
vyššie ako náhrady uplatniteľné na tie isté 
výrobky vyvážané bez ďalšieho 
spracovania.

2a. Bez toho, aby bolo dotknuté 
uplatňovanie článku 154 ods. 1 
a článku 159, náhrada za výrobky 
uvedené v odseku 1 je 0 EUR.

3. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia potrebné na 
uplatňovanie tohto článku. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 

3. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia potrebné na 
uplatňovanie tohto článku. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
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s postupom preskúmania podľa článku 162 
ods. 2.

s postupom preskúmania podľa článku 162 
ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 364

Návrh nariadenia
Článok 135

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 135 Článok 135

Stanovenie vývozných náhrad Stanovenie vývozných náhrad
1. V celej Únii sa na rovnaké výrobky 
uplatňujú rovnaké vývozné náhrady. Môžu 
sa meniť v závislosti od miesta určenia, 
najmä ak si to vyžiada situácia na 
svetovom trhu, osobitné požiadavky 
určitých trhov alebo povinnosti 
vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade 
s článkom 218 zmluvy.

1. V celej Únii sa na rovnaké výrobky 
uplatňujú rovnaké vývozné náhrady. Môžu 
sa meniť v závislosti od miesta určenia, 
najmä ak si to vyžiada situácia na 
svetovom trhu, osobitné požiadavky 
určitých trhov alebo povinnosti 
vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade 
s článkom 218 zmluvy.

2. Opatrenia týkajúce sa stanovenia 
náhrad príjme Rada v súlade 
s článkom 43 ods. 3 zmluvy.

2. Náhrady stanoví Komisia na 
obmedzené obdobie prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 162 ods. 2.
Náhrady sa môžu stanoviť 
prostredníctvom verejnej súťaže na 
obilniny, ryžu, cukor a mlieko a mliečne 
výrobky.
2a. Pri stanovení náhrad za určitý 
výrobok sa prihliada na jeden alebo 
viacero z týchto aspektov:
a) súčasný stav a tendencia ďalšieho 
vývoja, pokiaľ ide o:
i) ceny a dostupnosť daného výrobku na 
trhu Únie,
ii) ceny tohto výrobku na svetovom trhu;
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b) ciele spoločnej organizácie trhov, ktoré 
majú zabezpečiť rovnováhu a prirodzený 
vývoj cien a obchodu na tomto trhu;
c) potreba zabrániť narušeniam, ktoré by 
mohli spôsobiť dlhšiu nerovnováhu medzi 
ponukou a dopytom na trhu Únie;
d) hospodárske hľadiská navrhovaného 
vývozu;
e) obmedzenia vyplývajúce z dohôd, ktoré 
boli uzavreté v súlade s článkom 218 
zmluvy;
f) potreba zaviesť rovnováhu medzi 
používaním základných výrobkov Únie pri 
výrobe spracovaných výrobkov na vývoz 
do tretích krajín a používaním výrobkov 
z tretích krajín privezených na základe
spracovateľských dohôd;
g) čo najvýhodnejšie odbytové a dopravné 
náklady z trhov Únie do prístavov Únie 
alebo iných miest vývozu spolu s nákladmi 
na prepravu do krajín určenia;
h) dopyt na trhu Únie;
i) v prípade sektorov bravčového mäsa, 
vajec a hydinového mäsa rozdiel medzi 
cenami v rámci Únie a cenami na 
svetovom trhu za množstvo kŕmneho 
obilia potrebného na výrobu výrobkov 
týchto sektorov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 367

Návrh nariadenia
Článok 141

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 141 Článok 141
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Iné vykonávacie právomoci Iné vykonávacie právomoci
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť koeficienty 
na úpravu vývoznej náhrady v súlade 
s pravidlami prijatými podľa článku 139 
ods. 6.

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť koeficienty 
na úpravu vývoznej náhrady v súlade 
s pravidlami prijatými podľa článku 139 
ods. 6.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez 
uplatnenia postupu uvedeného 
v článku 162 ods. 2 alebo 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 368, 369 a 2018

Návrh nariadenia
Článok 143

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 143 Článok 143

Uplatňovanie článkov 101 až 106 zmluvy Uplatňovanie článkov 101 až 106 zmluvy
Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje 
inak, články 101 až 106 zmluvy a ich 
vykonávacie ustanovenia sa s výhradou 
článkov 144 až 146 tohto nariadenia 
uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia 
a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 
a článku 102 zmluvy, ktoré sa týkajú 
výroby poľnohospodárskych výrobkov 
a obchodu s nimi.

Pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje 
inak v súlade s článkom 42 zmluvy, 
články 101 až 106 zmluvy a ich 
vykonávacie ustanovenia sa s výhradou 
článkov 143a až 146 tohto nariadenia 
uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia 
a postupy uvedené v článku 101 ods. 1 
a článku 102 zmluvy, ktoré sa týkajú 
výroby poľnohospodárskych výrobkov 
a obchodu s nimi.

Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu 
a na zabezpečenie jednotného 
uplatňovania pravidiel Únie pre 
hospodársku súťaž v sektore 
poľnohospodárstva a agropotravinárstva 
Komisia koordinuje opatrenia rôznych 
vnútroštátnych orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže. Komisia na tento 
účel najmä uverejní usmernenia 
a príručky osvedčených postupov na 
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pomoc rôznym vnútroštátnym orgánom 
na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj 
podnikom v sektore poľnohospodárstva 
a agropotravinárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 370

Návrh nariadenia
„Článok 143a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 143a
Príslušný trh

1. Vymedzenie príslušného trhu umožňuje 
určiť a vymedziť hranicu hospodárskej 
súťaže medzi podnikmi a je založené na 
dvoch kumulatívnych prvkoch:
a) príslušný trh s výrobkami: na účely 
tejto kapitoly „trh s výrobkami“ je trh 
zahŕňajúci všetky výrobky, ktoré 
spotrebiteľ považuje za zameniteľné alebo 
nahraditeľné z dôvodu ich vlastností, ceny 
a určeného použitia;
b) príslušný zemepisný trh: na účely tejto 
kapitoly „zemepisný trh“ je trh zahŕňajúci 
oblasť, v ktorej sa príslušné podniky 
podieľajú na dodávke príslušných 
výrobkov, v ktorej sú podmienky 
hospodárskej súťaže dostatočne 
homogénne a ktorú možno odlíšiť od 
susedných oblastí, a to najmä preto, 
pretože podmienky hospodárskej súťaže 
sú v týchto oblastiach podstatne odlišné.
2. Na účely vymedzenia príslušného trhu 
sa uplatňujú tieto zásady:
a) príslušný trh s výrobkami je, v prípade 
nespracovaných výrobkov, najmä trh 
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s výrobkami z daného druhu rastlín alebo 
živočíchov; použitie akéhokoľvek 
rozdelenia na menšie časti je riadne 
odôvodnené;
b) príslušný zemepisný trh je najmä trh 
EÚ; použitie akéhokoľvek rozdelenia na 
menšie časti je riadne odôvodnené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 371

Návrh nariadenia
„Článok 143b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 143b

Dominantné postavenie
1. Na účely tejto kapitoly „dominantné 
postavenie“ je situácia, v ktorej podnik 
disponuje hospodárskou silou, ktorá mu 
umožňuje brániť zachovaniu účinnej 
hospodárskej súťaže na príslušnom trhu, 
pretože mu dáva moc konať v podstatnej 
miere nezávisle od svojich konkurentov, 
zákazníkov a napokon aj spotrebiteľov.
2. Dominantné postavenie neexistuje, ak 
trhový podiel, ktorý na príslušnom trhu 
v sektore poľnohospodárstva 
a agropotravinárstva patrí podniku alebo 
niekoľkým podnikom prepojeným 
horizontálnou dohodou, je menší ako 
trhový podiel najväčšieho podniku na tom 
istom príslušnom trhu v ďalšej časti 
dodávateľského reťazca.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 372 – 376

Návrh nariadenia
Článok 144

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 144 Článok 144

Výnimky z cieľov SPP a poľnohospodári 
a ich združenia

Výnimky z cieľov SPP a poľnohospodári 
a ich organizácie alebo združenia 

organizácií
1. Článok 101 ods. 1 zmluvy sa 
neuplatňuje na dohody, rozhodnutia 
a postupy uvedené v článku 143 ods. 1 
tohto nariadenia, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľov stanovených 
v článku 39 zmluvy.

1. Článok 101 ods. 1 zmluvy sa 
neuplatňuje na dohody, rozhodnutia 
a zosúladené postupy uvedené 
v článku 143 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré 
sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov 
stanovených v článku 39 zmluvy.

Článok 101 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje 
najmä na dohody, rozhodnutia a postupy 
poľnohospodárov, združení 
poľnohospodárov alebo združení takýchto 
združení, alebo organizácií výrobcov 
uznaných podľa článku 106 tohto 
nariadenia, alebo združenia organizácií 
výrobcov uznaných podľa článku 107 tohto 
nariadenia, ktoré sa týkajú výroby alebo 
predaja poľnohospodárskych výrobkov 
alebo využívania spoločných zariadení na 
skladovanie, ošetrovanie alebo spracovanie 
poľnohospodárskych výrobkov, a podľa 
ktorých nie je povinné účtovať rovnaké
ceny, pokiaľ sa nimi nevylučuje 
hospodárska súťaž ani neohrozujú ciele 
článku 39 zmluvy.

Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy 
poľnohospodárov alebo organizácií 
výrobcov uznaných podľa článku 106 tohto 
nariadenia, alebo združení organizácií 
výrobcov uznaných podľa článku 107 tohto 
nariadenia, ktoré sa týkajú výroby alebo 
predaja poľnohospodárskych výrobkov 
alebo využívania spoločných zariadení na 
skladovanie, ošetrovanie alebo spracovanie 
poľnohospodárskych výrobkov, sa 
považujú za potrebné na dosiahnutie 
cieľov článku 39 zmluvy.

Dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy uvedené v tomto odseku majú byť 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v článku 101 ods. 3 zmluvy.
Tento odsek sa neuplatňuje, ak je 
vylúčená hospodárska súťaž.
1a. Dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy uvedené v odseku 1 neznamenajú 
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povinnosť účtovať rovnakú cenu, 
s výnimkou zmlúv uvedených 
v článkoch 104a, 105a, 113a a 113b.
1b. Dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy poľnohospodárov, organizácií 
výrobcov alebo združení organizácií 
výrobcov uvedené v článku 143 patria do 
rozsahu pôsobnosti uplatňovania 
nariadenia (ES) č. 1/2003.

2. Potom, ako sa Komisia poradí 
s členskými štátmi a vypočuje si príslušné 
podniky alebo združenia podnikov 
a akékoľvek iné fyzické alebo právnické 
osoby, ktoré považuje za vhodné, má 
výhradnú právomoc, ktorá podlieha 
preskúmaniu Súdnym dvorom, určiť tak, 
že prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijme rozhodnutie, ktoré sa uverejní, 
ktoré dohody, rozhodnutia a postupy 
spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.
Komisia vykoná takéto určenie buď na 
vlastný podnet alebo na požiadanie 
príslušného orgánu členského štátu alebo 
zainteresovaného podniku alebo 
združenia podnikov.
3. V publikácii rozhodnutia uvedeného 
v odseku 2 prvom pododseku sa uvedú 
mená strán a hlavný obsah rozhodnutia.
Zohľadnia sa v ňom oprávnené záujmy 
podnikov z hľadiska ochrany ich 
obchodného tajomstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 381 – 385 a 2029
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Návrh nariadenia
Článok 145

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Článok 145 Článok 145

Dohody a zosúladené postupy uznaných 
medziodvetvových organizácií

Dohody a zosúladené postupy uznaných 
medziodvetvových organizácií

1. Článok 101 ods. 1 zmluvy sa 
neuplatňuje na dohody, rozhodnutia 
a zosúladené postupy medziodvetvových 
organizácií uznaných podľa článku 108 
tohto nariadenia s cieľom vykonávať 
činnosti uvedené v článku 108 ods. 1 
písm. c) tohto nariadenia a v prípade 
sektorov olivového oleja, stolových olív 
a tabaku článku 108 ods. 2 tohto 
nariadenia.

1. Článok 101 ods. 1 zmluvy sa 
neuplatňuje na dohody, rozhodnutia 
a zosúladené postupy medziodvetvových 
organizácií uznaných podľa článku 108 
tohto nariadenia s cieľom vykonávať 
činnosti uvedené v článku 108 ods. 1 
písm. c) tohto nariadenia a v prípade 
sektorov olivového oleja, stolových olív 
a tabaku článku 108 ods. 2 tohto 
nariadenia.

2. Odsek 1 sa uplatňuje, len pod 
podmienkou, že:

2. Odsek 1 sa uplatňuje len pod 
podmienkou, že:

a) sa dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy oznámili Komisii;

a) sa dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy oznámili Komisii;

b) Komisia do dvoch mesiacov od prijatia 
všetkých požadovaných podrobností
prostredníctvom vykonávacích aktov 
nezistila, že by dohody, rozhodnutia alebo 
zosúladené postupy boli nezlučiteľné 
s pravidlami Únie.

b) Komisia do dvoch mesiacov od prijatia 
požadovaného oznámenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých bez 
uplatňovania článku 162 ods. 2 alebo 3 
nezistila, že by tieto dohody patrili do 
rozsahu pôsobnosti odseku 4.

3. Dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy sa nemôžu uviesť do účinnosti 
pred uplynutím obdobia uvedeného 
v odseku 2 písm. b).

3. Dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy sa nemôžu uviesť do účinnosti 
pred uplynutím obdobia uvedeného 
v odseku 2 písm. b).

3a. Bez ohľadu na odseky 2 a 3 tohto 
článku dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy uvedené v odseku 1 v prípade 
krízy nadobudnú platnosť a oznámia sa 
Komisii hneď po svojom prijatí.
Komisia má s účinnosťou odo dňa 
oznámenia lehotu 21 dní na to, aby 
v príslušných prípadoch prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých bez 
uplatňovania článku 162 ods. 2 alebo 3 
zistila, či tieto dohody patria do rozsahu 
pôsobnosti článku 4.
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4. Dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy sa v každom prípade vyhlásia za 
nezlučiteľné s pravidlami Únie, ak:

4. Dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy sa v každom prípade vyhlásia za 
nezlučiteľné s pravidlami Únie, ak:

a) môžu viesť k rozdeľovaniu trhov 
v rámci Únie v akejkoľvek podobe;

a) môžu viesť k rozdeľovaniu trhov 
v rámci Únie v akejkoľvek podobe;

b) môžu ovplyvniť riadne fungovanie 
organizácie trhu;

b) môžu ovplyvniť riadne fungovanie 
organizácie trhu;

c) môžu spôsobiť narušenie hospodárskej 
súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie 
cieľov SPP, ktoré medziodvetvová 
organizácia sleduje svojou aktivitou;

c) môžu spôsobiť narušenie hospodárskej 
súťaže, ktoré nie je nutné na dosiahnutie 
cieľov SPP, ktoré medziodvetvová 
organizácia sleduje svojou aktivitou;

d) majú za následok stanovenie cien alebo 
stanovenie kvót;

d) majú za následok stanovenie cien;

e) môžu viesť k diskriminácii alebo 
vylúčeniu hospodárskej súťaže v prípade 
podstatnej časti príslušných výrobkov.

e) môžu viesť k diskriminácii alebo 
vylúčeniu hospodárskej súťaže v prípade 
podstatnej časti príslušných výrobkov.

5. Ak po uplynutí dvojmesačného obdobia 
uvedeného v odseku 2 písm. b) Komisia 
zistí, že podmienky na uplatňovanie 
odseku 1 neboli splnené, prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnutie, ktorým vyhlási, že na 
dotknutú dohodu, rozhodnutie alebo 
zosúladený postup uplatňuje článok 101 
ods. 1 zmluvy.

5. Ak po uplynutí dvojmesačného obdobia 
uvedeného v odseku 2 písm. b) Komisia 
zistí, že podmienky na uplatňovanie 
odseku 1 neboli splnené, prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnutie, ktorým vyhlási, že na 
dotknutú dohodu, rozhodnutie alebo 
zosúladený postup uplatňuje článok 101 
ods. 1 zmluvy.

Uvedené rozhodnutie Komisie sa 
neuplatňuje pred dátumom jeho oznámenia 
príslušnej medziodvetvovej organizácií, 
pokiaľ uvedená medziodvetvová 
organizácia neuviedla nesprávne 
informácie alebo nezneužila výnimku 
uvedenú v odseku 1.

Uvedené rozhodnutie Komisie sa 
neuplatňuje pred dátumom jeho oznámenia 
príslušnej medziodvetvovej organizácií, 
pokiaľ uvedená medziodvetvová 
organizácia neuviedla nesprávne 
informácie alebo nezneužila výnimku 
uvedenú v odseku 1.

6. V prípade viacročných dohôd je 
oznámenie pre prvý rok platné pre 
nasledujúce roky dohody. V takom prípade 
však Komisia môže z vlastného podnetu 
alebo na požiadanie iného členského štátu 
vydať zistenie o nezlučiteľnosti 
kedykoľvek.

6. V prípade viacročných dohôd je 
oznámenie pre prvý rok platné pre 
nasledujúce roky dohody.

6a. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými sa stanovia opatrenia 
potrebné na jednotné uplatňovanie tohto 
článku. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
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podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 387, 2050 a 2054

Návrh nariadenia
Článok 154

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 154 Článok 154
Opatrenia proti narušeniu trhu Opatrenia proti narušeniu trhu

1. Vzhľadom na potrebu účinne a efektívne 
reagovať na hrozby narušenia trhu 
spôsobené výrazným nárastom alebo 
poklesom cien na vnútorných alebo 
vonkajších trhoch alebo inými faktormi 
ovplyvňujúcimi trh, je Komisia oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 160 s cieľom prijať potrebné 
opatrenia pre príslušný sektor dodržiavajúc 
pritom všetky povinnosti vyplývajúce 
z dohôd uzatvorených v súlade 
s článkom 218 zmluvy.

1. Vzhľadom na potrebu účinne a efektívne 
reagovať na narušenie trhu spôsobené 
výrazným nárastom alebo poklesom cien 
na vnútornom alebo vonkajšom trhu alebo 
podstatným zvýšením výrobných nákladov 
podľa ustanovení článku 7 ods. 2 alebo 
inými faktormi ovplyvňujúcimi trh, ak 
tento stav môže trvať alebo sa môže 
zhoršovať, je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
s cieľom prijať potrebné opatrenia pre 
príslušný sektor dodržiavajúc pritom 
všetky povinnosti vyplývajúce z dohôd 
uzatvorených v súlade s článkom 218 
zmluvy a za predpokladu, že všetky 
ostatné opatrenia, ktoré umožňuje toto 
nariadenie, sú nedostatočné.

Ak si to v prípade hrozby narušenia trhu 
podľa prvého pododseku vyžadujú 
nevyhnutné dôvody naliehavosti, na 
delegované akty prijaté podľa tohto odseku 
sa uplatňuje postup ustanovený 
v článku 161 tohto nariadenia.

Ak si to v prípade narušenia trhu podľa 
prvého pododseku vyžadujú nevyhnutné 
dôvody naliehavosti, na delegované akty 
prijaté podľa tohto odseku sa uplatňuje 
postup ustanovený v článku 161 tohto 
nariadenia.

Takými opatreniami sa môže 
v nevyhnutnom rozsahu a na potrebný čas 
rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, 
trvanie alebo iné aspekty ostatných 

Takými opatreniami sa môže 
v nevyhnutnom rozsahu a na potrebný čas 
rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, 
trvanie alebo iné aspekty ostatných 
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opatrení ustanovených podľa tohto 
nariadenia, alebo sa môžu úplne alebo 
čiastočne pozastaviť dovozné clá, podľa 
potreby aj v prípade určitých množstiev 
alebo období.

opatrení ustanovených podľa tohto 
nariadenia, alebo sa môžu úplne alebo 
čiastočne pozastaviť dovozné clá, podľa 
potreby aj v prípade určitých množstiev 
alebo období, alebo sa môžu vyčleniť 
finančné prostriedky na vyplácanie 
vývozných náhrad uvedených 
v kapitole VI časti III alebo sa môže 
poskytnúť osobitná podpora výrobcom na 
zmiernenie účinkov závažného narušenia 
trhu.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 
neuplatňujú na výrobky uvedené 
v prílohe I časti XXIV oddiele 2.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 133 
ods. 1, opatrenia uvedené v odseku 1 sa 
uplatňujú na všetky výrobky uvedené 
v prílohe I.

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať pravidlá 
potrebné na uplatňovanie odseku 1 tohto 
článku. Uvedené pravidlá sa môžu týkať 
najmä postupov a technických kritérií.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

3. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať pravidlá 
potrebné na uplatňovanie odseku 1 tohto 
článku. Uvedené pravidlá sa môžu týkať 
najmä postupov a technických kritérií.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 389, 2069, 2074, 2086, 2088 a 2092

Návrh nariadenia
Článok 155

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 155 Článok 155

Opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat 
a straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku 

ohrozenia verejného zdravia alebo 
zdravia zvierat alebo rastlín

Opatrenia týkajúce sa škodcov, chorôb 
zvierat a rastlín a straty dôvery 

spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia 
verejného zdravia alebo zdravia zvierat 

alebo rastlín
1. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať výnimočné 

1. Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov prijatých v súlade 
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podporné opatrenia: s naliehavým postupom podľa článku 161 
stanoviť výnimočné podporné opatrenia 
pre postihnutý trh:

a) pre postihnutý trh tak, aby sa zohľadnili 
obmedzenia obchodu v rámci Únie 
a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu 
byť dôsledkom uplatnenia opatrení na 
zabránenie rozšírenia chorôb zvierat, a

a) tak, aby sa zohľadnili obmedzenia 
obchodu v rámci Únie a obchodu s tretími 
krajinami, ktoré môžu byť dôsledkom 
uplatnenia opatrení na zabránenie 
rozšírenia škodcov a chorôb zvierat
a rastlín, a

b) aby sa zohľadnili vážne narušenia trhu, 
ktoré priamo súvisia so stratou dôvery 
spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia 
verejného zdravia alebo zdravia zvierat 
alebo rastlín.

b) aby sa zohľadnili vážne narušenia trhu, 
ktoré priamo súvisia so stratou dôvery 
spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia 
verejného zdravia alebo zdravia zvierat 
alebo rastlín.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.
2. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa 
uplatňujú na tieto sektory:

2. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa 
uplatňujú na tieto sektory:

a) hovädzie a teľacie mäso; a) hovädzie a teľacie mäso;

b) mlieko a mliečne výrobky; b) mlieko a mliečne výrobky;
c) bravčové mäso; c) bravčové mäso;

d) ovčie a kozie mäso; d) ovčie a kozie mäso;
e) vajcia; e) vajcia;

f) hydinové mäso. f) hydinové mäso.
Opatrenia ustanovené v odseku 1 písm. b) 
súvisiace so stratou dôvery spotrebiteľov 
v dôsledku ohrozenia verejného zdravia 
alebo zdravia rastlín sa uplatňujú aj na 
všetky ostatné poľnohospodárske výrobky
okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe I 
časti XXIV oddiele 2.

Opatrenia ustanovené v odseku 1 písm. b) 
súvisiace so stratou dôvery spotrebiteľov 
v dôsledku ohrozenia verejného zdravia 
alebo zdravia rastlín sa uplatňujú aj na 
všetky ostatné poľnohospodárske výrobky.

2a. Komisia môže prostredníctvom 
delegovaných aktov prijatých v súlade 
s naliehavým postupom podľa článku 161 
rozšíriť zoznam výrobkov uvedených 
v odseku 2.

3. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa 
prijmú na požiadanie dotknutého členského 
štátu.

3. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa 
prijmú na požiadanie dotknutého členského 
štátu.

4. Opatrenia ustanovené v odseku 1 
písm. a) možno prijať, iba ak príslušný 

4. Opatrenia ustanovené v odseku 1 
písm. a) možno prijať, iba ak príslušný 



AM\921910SK.doc 69/117 PE501.994v01-00

SK

členský štát prijal zdravotné a veterinárne 
opatrenia na rýchle odstránenie danej 
choroby, a iba v takom v rozsahu a na také 
obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné na 
podporu príslušného trhu.

členský štát prijal príslušné fytosanitárne 
alebo zdravotné a veterinárne opatrenia na 
rýchle odstránenie škodcu alebo danej 
choroby, a iba v takom rozsahu a na také 
obdobie, ktoré sú úplne nevyhnutné na 
podporu príslušného trhu.

5. Únia poskytne čiastočné financovanie 
zodpovedajúce 50 % výdavkov, ktoré 
členské štáty znášajú v súvislosti 
s opatreniami ustanovenými v odseku 1.

5. Únia poskytne čiastočné financovanie 
zodpovedajúce 50 % respektíve 75 % 
výdavkov, ktoré členské štáty znášajú 
v súvislosti s opatreniami ustanovenými 
v odseku 1 písm. a) a b). Tieto opatrenia 
môžu zahŕňať daňové výhody alebo 
preferenčné úvery poskytované 
poľnohospodárom, ktoré sa majú 
financovať podľa nariadenia [o rozvoji 
vidieka].

V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, 
mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového 
mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia 
poskytne čiastočné financovanie vo výške 
60 % uvedených výdavkov v prípade boja 
proti slintačke a krívačke.

V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, 
mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového 
mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia 
poskytne čiastočné financovanie vo výške 
60 % uvedených výdavkov v prípade boja 
proti slintačke a krívačke.

6. Členské štáty zaistia, aby v prípade, že 
výrobcovia prispievajú na náklady, ktoré 
členské štáty znášajú, táto skutočnosť 
neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže 
medzi výrobcami v rôznych členských 
štátoch.

6. Členské štáty zaistia, aby v prípade, že 
výrobcovia prispievajú na náklady, ktoré 
členské štáty znášajú, táto skutočnosť 
neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže 
medzi výrobcami v rôznych členských 
štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 390

Návrh nariadenia
Článok 156

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 156 Článok 156
Opatrenia na riešenie osobitných 

problémov
Opatrenia na riešenie osobitných 

problémov
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1. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov potrebné 
a opodstatnené núdzové opatrenia na 
riešenie osobitných problémov. Uvedené 
opatrenia sa môžu odchyľovať od 
ustanovení tohto nariadenia iba v takom v 
rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne 
nevyhnutné. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
podľa článku 162 ods. 2.

1. Komisia prostredníctvom delegovaných
aktov prijatých v súlade s naliehavým 
postupom uvedeným v článku 161 
ustanoví potrebné a opodstatnené núdzové 
opatrenia na riešenie osobitných 
problémov. Uvedené opatrenia sa môžu 
odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia 
iba v takom rozsahu a na také obdobie, 
ktoré sú úplne nevyhnutné.

2. Z riadne opodstatnených dôvodov 
naliehavosti Komisia prijme na riešenie 
osobitných problémov okamžite 
uplatniteľné vykonávacie akty v súlade 
s postupom uvedeným v článku 162 ods. 3.

2. Z riadne opodstatnených dôvodov 
extrémnej naliehavosti Komisia prijme na 
riešenie osobitných problémov delegované
akty v súlade s postupom uvedeným 
v článku 161.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 391 a 2104

Návrh nariadenia
Článok 156a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 156a
Opatrenia na riešenie závažnej 
nerovnováhy na trhu s mliekom 
a mliečnymi výrobkami
1. V prípade závažnej nerovnováhy na 
trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami 
môže Komisia od 1. apríla 2015 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
prijatých v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2 rozhodnúť o poskytnutí pomoci na 
obdobie najmenej troch mesiacov, ktoré 
sa môže predĺžiť, výrobcom mlieka, ktorí 
dobrovoľne znížia svoju výrobu najmenej 
o 5 % v porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka.



AM\921910SK.doc 71/117 PE501.994v01-00

SK

Pri poskytnutí tejto pomoci Komisia 
zároveň prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijatých v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 162 
ods. 2 rozhodnúť o uložení poplatku na 
obdobie najmenej troch mesiacov, ktoré 
sa môže predĺžiť, výrobcom mlieka, ktorí 
zvýšia svoju výrobu najmenej o 5 % 
v porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka
2. Pri zavedení opatrení uvedených 
v odseku 1 Komisia prihliada na vývoj 
výrobných nákladov, najmä nákladov 
vstupov.
3. Bezplatná dodávka mlieka 
dobročinným organizáciám, ktoré sa 
v článku 29 ods. 3 písm. b) nariadenia 
COM(2012) 617 vymedzujú pod názvom 
„partnerské organizácie“, sa môže 
považovať za zníženie výroby podľa 
podmienok, ktoré Komisia stanoví podľa 
odseku 4.
4. Výrobky podnikov, ktoré zaviedli systém 
uvedený v odseku 1 pododseku 1, majú 
prioritu, keď sa na trhu s mliekom 
a mliečnymi výrobkami prijímajú 
intervenčné opatrenia uvedené 
v hlave I časti II.
5. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
účinné a primerané fungovanie tohto 
programu je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
s cieľom stanoviť:
a) kritériá, ktoré treba splniť na 
oprávnenie na pomoc;
b) osobitné podmienky, na základe 
ktorých sa začne vykonávanie tohto 
programu;
c) podmienky, na základe ktorých možno 
bezplatnú distribúciu mlieka dobročinným 
organizáciám podľa odseku 2 považovať 
za obmedzenie výroby;
d) podmienky upravujúce vrátenie pomoci 
v prípade nedodržania záväzkov na 
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zníženie výroby, spolu s úrokom splatným 
podľa príslušných pltných pravidiel.
6. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať potrebné 
opatrenia, pokiaľ ide o výšku pomoci 
a výšku poplatku uvedeného v odseku 1.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 2067

Návrh nariadenia
Článok 156b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 156b
Opatrenia proti narušeniu trhu v sektore 

ovocia a zeleniny
1. Vzhľadom na osobitný charakter 
ovocia a zeleniny, ktoré rýchlo podliehajú 
skaze, sa zavedie mechanizmus na 
riešenie závažného narušenia trhu. To 
môže byť spôsobené výrazným poklesom 
cien na vnútornom trhu vyplývajúcim zo 
zdravotných dôvodov alebo iných príčin, 
ktoré vedú k náhlemu poklesu dopytu.
2. Tento mechanizmus sa týka výhradne 
daného výrobku alebo výrobkov, 
uplatňuje sa na obmedzené obdobie, je 
revidovateľný, aktivuje sa automaticky 
a je dostupný všetkým výrobcom v sektore.
3. Zahŕňa opatrenia uvedené v článku 31 
ods. 2 písm. g), h) a d) tohto nariadenia, 
tieto opatrenia sú však nezávislé od 
riadenia prevádzkových fondov, ktoré 
používajú uznané organizácie výrobcov 
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v sektore ovocia a zeleniny.
4. Únia financuje 100 % výdavkov na 
opatrenia stanovené v tomto článku.
5. Závažné úkony krízového riadenia sa 
riadia mechanizmami zavedenými na 
opatrenia krízového riadenia v rámci 
operačných programov. Subjekty, ktoré 
nie sú členmi organizácie výrobcov, 
uzavrú dohody na účely koordinácie 
úkonov krízového riadenia a dohodnú sa 
na vyčlenení určitého percenta na 
pokrytie nákladov riadenia.
6. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 160 
s cieľom uplatniť opatrenia stanovené 
v odsekoch 1 a 2 tohto článku.
7. Komisia môže na žiadosť členských 
štátov prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijať výnimočné opatrenia.
Komisia zabezpečí informovanie 
verejnosti o zavedení takýchto opatrení 
a o príslušných výrobkoch, oblastiach 
a výške pomoci. V prípade bezplatnej 
distribúcie sa suma pomoci upraví.
Prostredníctvom vykonávacieho aktu sa 
určí aj koniec krízového obdobia, a to po 
skončení závažného narušenia trhu.
Vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 392

Návrh nariadenia
Časť V – kapitola I – Oddiel 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ODDIEL 3A
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DOHODY, ROZHODNUTIA 
A ZOSÚLADENÉ POSTUPY POČAS 

OBDOBIA VÁŽNEJ NEROVNOVÁHY 
NA TRHU

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 392

Návrh nariadenia
Článok 156c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 156c
Uplatňovanie článku 101 ods. 1 zmluvy

1. V obdobiach závažnej nerovnováhy na 
trhu môže Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijatých v súlade 
s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2 rozhodnúť, že 
článok 101 ods. 1 zmluvy sa za žiadnych 
okolností neuplatňuje na dohody, 
rozhodnutia a zosúladené postupy 
uznaných organizácií výrobcov, ich 
združení a uznaných medziodvetvových 
organizácií v niektorom zo sektorov 
uvedených v článku 1 ods. 2 tohto 
nariadenia, ak tieto dohody, rozhodnutia 
alebo zosúladené postupy majú za cieľ 
stabilizovať príslušný sektor zavedením 
opatrení na pevné stanovenie cien 
a kontrolu výroby.
Tento odsek sa týka aj dohôd, rozhodnutí 
a zosúladených postupov medzi 
organizáciami.
2. Odsek 1 sa uplatňuje, len ak Komisia 
už prijala jedno z opatrení uvedených 
v tejto kapitole, alebo ak povolila verejnú 
intervenciu alebo pomoc na súkromné 
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skladovanie podľa časti II hlavy I 
kapitoly I, a ak príslušné členské štáty 
považujú dohody, rozhodnutia 
a zosúladené postupy uvedené v odseku 1 
za oprávnené vzhľadom na nerovnováhu 
na trhu.
3. Dohody, rozhodnutia a zosúladené 
postupy uvedené v odseku 1 môžu platiť 
najviac po dobu šiestich mesiacov, pokiaľ 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
rozhodnutia nepovolila ich predĺženie 
o ďalších šesť mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 396

Návrh nariadenia
Článok 157a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 157a
Povinné nahlasovanie v sektore mlieka 

a mliečnych výrobkov
Prvonákupcovia surového mlieka 
nahlasujú od 1. apríla 2015 príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu množstvo 
surového mlieka, ktoré im bolo každý 
mesiac dodané.
Na účely tohto článku a článku 104a 
„prvonákupca“ je podnik alebo skupina, 
ktoré nakupujú mlieko od výrobcov na 
účely:
a) zvozu, balenia, skladovania, chladenia 
alebo spracovania aj na základe zmluvy;
b) predaja jednému alebo viacerým 
podnikom, ktoré upravujú alebo 
spracúvajú mlieko alebo iné mliečne 
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výrobky.
Členské štáty oznámia Komisii množstvo 
surového mlieka uvedené v prvom 
pododseku.
Komisia môže prijať vykonávacie akty, 
ktorými sa stanovia pravidlá pre obsah, 
formu a harmonogram nahlasovania 
a opatrenia týkajúce sa oznámení, ktoré 
majú členské štáty predkladať podľa 
tohto článku. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 398 – 404, 2120 a 2130

Návrh nariadenia
Článok 158

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 158 Článok 158
Povinnosť Komisie predkladať správy Povinnosť Komisie predkladať správy

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu:

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu:

a) o vykonávaní opatrení týkajúcich sa 
sektora včelárstva podľa článkov 52 až 54
po roku 2013 každé tri roky;

a) po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia každé tri roky:

i) o vykonávaní opatrení týkajúcich sa 
sektora včelárstva podľa článkov 52 
až 54;
ii) o uplatňovaní pravidiel hospodárskej 
súťaže v sektore poľnohospodárstva 
a agropotravinárstva vo všetkých 
členských štátoch, s osobitným zreteľom 
na uplatňovanie výnimiek uvedených 
v článkoch 144 a 145 a na potenciálne 



AM\921910SK.doc 77/117 PE501.994v01-00

SK

rozdiely vo výklade a vykonávaní 
vnútroštátnych a európskych pravidiel 
hospodárskej súťaže, spolu 
s akýmikoľvek vhodnými návrhmi;
iii) o krokoch prijatých na ochranu 
označení pôvodu a zemepisných označení 
pred zneužívaním v tretích krajinách;

b) o vývoji situácie na trhu s mliekom 
a mliečnymi výrobkami a najmä 
o fungovaní článkov 104 až 107 
a článku 145 v uvedenom sektore, 
osobitne pokiaľ ide o prípadné stimuly, 
ktorými sa majú poľnohospodári 
povzbudiť k uzatváraniu dohôd o spoločnej 
výrobe, spolu so všetkými príslušnými 
návrhmi do 30. júna 2014 a aj do 
31. decembra 2018.

b) o vývoji situácie na trhu s mliekom 
a mliečnymi výrobkami a najmä 
o fungovaní článkov 104a, 105a, 105b 
a 157 v uvedenom sektore, najmä pokiaľ 
ide posúdenie účinkov na výrobcov mlieka 
a výrobu mlieka v znevýhodnených 
regiónoch v spojení so všeobecným 
cieľom zachovania výroby v takýchto 
regiónoch, a pokiaľ ide o prípadné 
stimuly, ktorými sa majú poľnohospodári 
povzbudiť k uzatváraniu dohôd o spoločnej 
výrobe, spolu so všetkými príslušnými 
návrhmi do 30. júna 2014 a aj do 
31. decembra 2018.

ba) do 31. decembra 2014:
i) o možnosti zavedenia osobitných 
pravidiel na uvádzanie bravčového, 
ovčieho a kozieho mäsa na trh. V tejto 
správe sa uvedú príslušné ustanovenia, 
ktorých prijatie prostredníctvom 
delegovaných aktov navrhuje Komisia;
ii) o zavedení zjednodušených noriem na 
uvádzanie výrobkov na trh, ktoré sú 
prispôsobené miestnym živočíšnym 
plemenám a rastlinným odrodám a ktoré 
vyrábajú výrobcovia malého rozsahu, 
spolu s akýmikoľvek vhodnými návrhmi 
na riešenie problémov, ktorým títo 
výrobcovia čelia pri dodržiavaní noriem 
EÚ v oblasti uvádzania výrobkov na trh;
iii) o konkurencieschopnosti 
a udržateľnosti sektora 
poľnohospodárstva a agropotravinárstva, 
po ktorej nasleduje druhá správa do 
31. decembra 2019;
iv) o vývoji situácie na trhu a fungovaní 
dodávateľského reťazca v sektore cukru, 
po ktorej sa do 1. júla 2018 predloží 
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správa o vývoji situácie na trhu v sektore 
cukru, s osobitným zreteľom na 
primerané prostriedky na ukončenie 
súčasného systému kvót, a o budúcnosti 
tohto sektora po roku 2020, s osobitným 
zreteľom na potrebu zabezpečiť 
spravodlivý zmluvný systém a systém 
nahlasovania cien cukru, spolu 
s akýmikoľvek vhodnými návrhmi;
v) o zjednodušenom systéme pre 
nepovinné vyhradené výrazy v sektore 
hovädzieho a teľacieho mäsa, s osobitným 
zreteľom na súčasný rámec 
dobrovoľného označovania, ako aj 
o primeraných podmienkach týkajúcich 
sa chovu, výroby a kŕmenia, ktoré môžu 
zvýšiť hodnotu v sektore hovädzieho 
a teľacieho mäsa, spolu s akýmikoľvek 
vhodnými návrhmi;
ba) o fungovaní a účinnosti nástrojov na 
riadenie trhu v sektore 
poľnohospodárstva, o ich vhodnosti na 
účely v novej medzinárodnej situácii, 
s osobitným zreteľom na ich súdržnosť 
s cieľmi stanovenými v článku 39 zmluvy, 
spolu s akýmikoľvek vhodnými návrhmi 
najneskôr do štyroch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 2146

Návrh nariadenia
Článok 159

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 159 Článok 159

Využívanie rezervy Využívanie rezervy
Finančné prostriedky prevedené z Rezervy Finančné prostriedky prevedené z Rezervy 



AM\921910SK.doc 79/117 PE501.994v01-00

SK

pre prípady krízy v sektore 
poľnohospodárstva podľa podmienok 
a postupu uvedených v odseku 14 
Medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu 
a riadnom finančnom hospodárení sú 
k dispozícii pre opatrenia, na ktoré sa 
uplatňuje toto opatrenie, na rok alebo roky, 
na ktoré sa dodatočná podpora požaduje, 
a ktoré sa realizujú za okolností, ktoré 
presahujú normálny trhový vývoj.

pre prípady krízy v sektore 
poľnohospodárstva podľa podmienok 
a postupu uvedených v odseku 14 
Medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu 
a riadnom finančnom hospodárení sú 
k dispozícii pre opatrenia, na ktoré sa 
uplatňuje toto opatrenie, na rok alebo roky, 
na ktoré sa dodatočná podpora požaduje, 
a ktoré sa realizujú za okolností, ktoré 
presahujú normálny trhový vývoj.

Finančné prostriedky sa prevedú najmä pri 
akýchkoľvek výdavkoch na základe:

Finančné prostriedky sa prevedú najmä pri 
akýchkoľvek výdavkoch na základe:

a) časti II hlavy I kapitoly I, a) časti II hlavy I kapitoly I,
b) časti III kapitoly VI a b) časti III kapitoly VI a

c) tejto časti kapitoly I. c) tejto časti kapitoly I.

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov a odchylne od 
druhého odseku tohto článku rozhodnúť, 
že prevody finančných prostriedkov sa 
nevykonajú pri určitých výdavkoch 
uvedených v písmene b) uvedeného 
odseku, ak sú takéto výdavky súčasťou 
normálneho trhového riadenia. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania podľa 
článku 162 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 163

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 163 Článok 163

Zrušenia Zrušenia
1. Nariadenie (EÚ) č. [KOM(2010)799] sa 1. Nariadenie (EÚ) č. [COM(2010)799] sa 
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zrušuje. zrušuje.
Tieto ustanovenia nariadenia (EÚ) 
č. [KOM(2010)799] sa však naďalej 
uplatňujú:

Tieto ustanovenia nariadenia (EÚ) 
č. [COM(2010)799] sa však naďalej 
uplatňujú:

a) pokiaľ ide o sektor cukru, časť II 
hlava I články 248, 260 až 262 
a príloha III časť II až do konca 
hospodárskeho roka 2014/2015 pre cukor 
30. septembra 2015;
b) ustanovenia súvisiace so systémom 
obmedzenia výroby mlieka uvedené 
v časti II hlave I kapitole III do 31. marca 
2015;

b) ustanovenia súvisiace so systémom 
obmedzenia výroby mlieka uvedené 
v časti II hlave I kapitole III do 31. marca 
2015;

c) pokiaľ ide o sektor vinohradníctva 
a vinárstva:

c) pokiaľ ide o sektor vinohradníctva 
a vinárstva:

i) články 82 až 87, pokiaľ ide o oblasti 
uvedené v článku 82 ods. 2, ktoré ešte 
neboli vyklčované, a pokiaľ ide o oblasti 
uvedené v článku 83 ods. 1, ktoré neboli 
legalizované, kým také oblasti neboli 
vyklčované alebo legalizované,

i) články 82 až 87, pokiaľ ide o oblasti 
uvedené v článku 82 ods. 2, ktoré ešte 
neboli vyklčované, a pokiaľ ide o oblasti 
uvedené v článku 83 ods. 1, ktoré neboli 
legalizované, kým také oblasti neboli 
vyklčované alebo legalizované,

ii) prechodný režim výsadbových práv 
uvedený v časti II hlave I kapitole III 
oddiele V pododdiele II do 31. decembra 
2015 alebo v rozsahu potrebnom na 
uvedenie do účinnosti akéhokoľvek 
rozhodnutia, ktoré členské štáty prijmú 
podľa článku 89 ods. 5, do 31. decembra 
2018;
iii) článok 118m ods. 5 a článok 118s 
ods. 5;

iii) článok 118m ods. 5 a článok 118s 
ods. 5;

d) článok 291 ods. 2 do 31. marca 2014; d) článok 291 ods. 2 do 31. marca 2014.

e) prvý a druhý odsek článku 293 do konca 
hospodárskeho roku 2013/2014, pokiaľ ide 
o sektor cukru;

e) prvý a druhý odsek článku 293 do konca 
hospodárskeho roku 2013/2014, pokiaľ ide 
o sektor cukru;

f) článok 294 do 31. decembra 2017; f) článok 294 do 31. decembra 2017;

g) článok 326.
2. Odkazy na nariadenie (EÚ) 
č. [KOM(2010)799] sa interpretujú ako 
odkazy na toto nariadenie a na nariadenie 
(EÚ) č. […] o financovaní, riadení 
a monitorovaní spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a znejú 

2. Odkazy na sa interpretujú ako odkazy na 
toto nariadenie a na nariadenie (EÚ) č. […] 
o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a znejú v súlade s tabuľkami zhody 
uvedenými v prílohe VIII k tomuto 
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v súlade s tabuľkami zhody uvedenými 
v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

nariadeniu.

3. Nariadenia Rady (ES) č. 234/79, (ES) 
č. 1601/96 a (ES) č. 1037/2011 sa zrušujú.

3. Nariadenia Rady (ES) č. 234/79, (ES) 
č. 1601/96 a (ES) č. 1037/2011 sa zrušujú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 415

Návrh nariadenia
Článok 163a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 163a
Dátum uplatňovania pravidiel uvádzania 

výrobkov na trh
Na zabezpečenie právnej istoty v súvislosti 
s uplatňovaním pravidiel uvádzania 
výrobkov na trh Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijatých v súlade 
s článkom 160 stanoví dátum ukončenia 
uplatňovania týchto ustanovení 
nariadenia (ES) č. 1234/2007 
v príslušnom sektore:
– články 113a, 113b, 114, 115, 116 a 117 
ods. 1 až 4;
– príloha XIa bod II pododsek 2, 
príloha XIa body IV až IX, príloha XII 
bod IV odsek 2, príloha XIII bod VI 
pododsek 2, príloha XIV časť A, 
príloha XIV časť B bod I odseky 2 a 3, 
príloha XIV časť B bod III, príloha XIV 
časť C a príloha XV body II, III, IV a VI.
Uvedený deň je dňom uplatňovania 
zodpovedajúcich pravidiel uvádzania 
výrobkov na trh, ktoré sa majú stanoviť 
podľa delegovaných aktov ustanovených 
v oddiele I kapitoly I hlavy II časti II tohto 
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nariadenia.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 417

Návrh nariadenia
Článok 164

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 164 Článok 164
Prechodné pravidlá Prechodné pravidlá

Vzhľadom na potrebu zaistiť 
bezproblémový prechod z režimov 
ustanovených v nariadení (EÚ) 
č. [KOM(2010)799] na režimy ustanovené 
v tomto nariadení je Komisia oprávnená 
prijať v súlade s článkom 160 delegované 
akty týkajúce sa opatrení, ktoré sú potrebné 
na ochranu nadobudnutých nárokov 
a oprávnených očakávaní podnikov.

Vzhľadom na potrebu zaistiť 
bezproblémový prechod z režimov 
ustanovených v nariadení č. 1234/2007 na 
režimy ustanovené v tomto nariadení je 
Komisia oprávnená prijať v súlade 
s článkom 160 delegované akty týkajúce sa 
opatrení, ktoré sú potrebné na ochranu 
nadobudnutých nárokov a oprávnených 
očakávaní podnikov.

Všetky viacročné programy pomoci prijaté 
pred 1. januárom 2014 na základe 
článkov 103, 103i a 105a nariadenia (ES) 
č. 1234/2007 sa naďalej upravujú týmito 
ustanoveniami aj po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia až do 
skončenia ich platnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 418
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Návrh nariadenia
Článok 165

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 165 Článok 165
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
siedmym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
siedmym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014. Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Články 7, 16 a 101, ako aj príloha III, 
pokiaľ ide o sektor cukru, sa však 
uplatňujú až po skončení hospodárskeho 
roka pre cukor 2014/2015 1. októbra 2015.

Články 7 a 16 sa však uplatňujú až po 
skončení hospodárskeho roka 2019/2020
pre cukor 1. októbra 2020.

2. Pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych 
výrobkov, články 104 a 105 sa uplatňujú 
do 30. júna 2020.

2. Pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych 
výrobkov, články 104a, 105, 105b a 157a
sa uplatňujú do 30. júna 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 424 a 2182

Návrh nariadenia
Príloha II – časť Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Časť Ia: Vymedzenie pojmov týkajúcich 
sa sektora cukru

1. „Biele cukry“ sú cukry bez arómy, 
farbiva alebo iných pridaných látok, ktoré 
v hmotnosti sušiny obsahujú najmenej 
99,5 % sacharózy stanovenej 
polarimetrickou metódou.
2. „Surové cukry“ sú cukry bez arómy, 
farbiva alebo iných pridaných látok, ktoré 
v hmotnosti sušiny obsahujú menej ako 
99,5 % sacharózy stanovenej 
polarimetrickou metódou.
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3. „Izoglukóza“ je výrobok získaný 
z glukózy alebo jej polymérov s obsahom 
najmenej 10 % fruktózy v hmotnosti 
sušiny.
4. „Inulínový sirup“ je bezprostredný 
výrobok získaný hydrolýzou inulínu alebo 
oligofruktóz, ktorý v sušine obsahuje 
najmenej 10 % fruktózy vo voľnej forme 
alebo v podobe sacharózy, a vyjadruje sa 
ekvivalentom cukru alebo izoglukózy.
S cieľom zabrániť obmedzeniam na trhu 
s výrobkami s nízkou sladivosťou, ktoré 
vyrábajú spracovatelia inulínového 
vlákna bez kvót na inulínový sirup, môže 
Komisia toto vymedzenie zmeniť 
a doplniť.
5. „Kvótovaný cukor“, „kvótovaná 
izoglukóza“ a „kvótovaný inulínový 
sirup“ je akékoľvek množstvo vyrobeného 
cukru, izoglukózy alebo inulínového 
sirupu pridelené na konkrétny 
hospodársky rok v rámci kvóty pre 
príslušný podnik.
6. „Priemyselný cukor“ je akékoľvek 
množstvo vyrobeného cukru pridelené na 
konkrétny hospodársky rok, ktoré 
presahuje množstvo cukru uvedené 
v bode 5 a je určené na priemyselnú 
výrobu niektorého z výrobkov uvedených 
v článku 101m ods. 2.
7. „Priemyselná izoglukóza“ 
a „priemyselný inulínový sirup“ je 
akékoľvek množstvo vyrobenej izoglukózy 
alebo inulínového sirupu pridelené na 
konkrétny hospodársky rok, určené na 
priemyselnú výrobu niektorého z výrobkov 
uvedených v článku 101m ods. 2.
8. „Nadbytočný cukor“, „nadbytočná 
izoglukóza“ a „nadbytočný inulínový 
sirup“ je akékoľvek množstvo vyrobeného 
cukru, izoglukózy alebo inulínového 
sirupu pridelené na konkrétny 
hospodársky rok, ktoré presahuje 
príslušné množstvá uvedené v bodoch 5, 6 
a 7.
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9. „Kvótovaná cukrová repa“ je všetka 
cukrová repa spracovaná na kvótovaný 
cukor.
10. „Dodávateľská zmluva“ je zmluva 
medzi predajcom a podnikom o dodávke 
repy na výrobu cukru.
11. „Dohoda v rámci odvetvia“ je niektorá 
z týchto možností:
a) dohoda uzatvorená na úrovni Únie, 
ešte pred uzatvorením akejkoľvek 
dodávateľskej zmluvy, medzi skupinou 
vnútroštátnych organizácií podnikov na 
jednej strane a skupinou vnútroštátnych 
organizácií predajcov na strane druhej;
b) dohoda uzatvorená ešte pred 
uzatvorením akejkoľvek dodávateľskej 
zmluvy, a to medzi podnikmi alebo 
organizáciou podnikov uznanou 
príslušným členským štátom na jednej 
strane a združením predajcov, ktoré je 
uznané príslušným členským štátom, na 
strane druhej;
c) ak neexistuje žiadna dohoda podľa 
písmena a) alebo b), zákon o podnikoch 
a zákon o družstvách, pokiaľ upravujú 
dodávku cukrovej repy podielnikmi alebo 
členmi podniku alebo družstva 
vyrábajúceho cukor;
d) ak neexistuje žiadna dohoda podľa 
písmena a) alebo b), dohody, ktoré vznikli 
pred uzatvorením akejkoľvek 
dodávateľskej zmluvy, ak predajcovia, 
ktorí súhlasili s týmito dohodami, 
dodávajú najmenej 60 % celkového 
množstva cukrovej repy, ktoré podnik 
nakúpil na výrobu cukru v jednom alebo 
vo viacerých závodoch.
12. „Rafinéria s celoročnou prevádzkou“ 
je výrobná jednotka:
– ktorej jediná činnosť pozostáva 
z rafinácie dovezeného surového 
trstinového cukru, alebo
– ktorá v hospodárskom roku 2004/2005 
rafinovala najmenej 15 000 ton 
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dovezeného surového trstinového cukru.
Na účely tejto zarážky je hospodárskym 
rokom v prípade Chorvátska rok 
2007/2008.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Príloha III, názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA III PRÍLOHA III
ŠTANDARDNÁ KVALITA RYŽE 
A CUKRU, AKO SA UVÁDZA 
V ČLÁNKU 7

ŠTANDARDNÁ KVALITA RYŽE 
A CUKRU, AKO SA UVÁDZA 
V ČLÁNKU 7 A V ČLÁNKU 101G

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 426 a 2198

Návrh nariadenia
Príloha IIIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA IIIa

STUPNICE ÚNIE NA KLASIFIKÁCIU JATOČNÝCH TIEL UVEDENÉ V ČLÁNKU 7

A: Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka

I. Vymedzenie pojmov

Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov:
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1. „jatočné telo“: celý trup zabitého zvieraťa, odkrvený, vyvrhnutý a zbavený kože;

2. „jatočná polovica“: výrobok získaný symetrickým rozdelením jatočného tela uvedeného 
v bode 1 stredom všetkých krčných, chrbtových, bedrových a krížových stavcov 
a stredom hrudnej kosti a sedaco-lonovej spony.

II. Kategórie

Jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka sa rozdeľujú do nasledujúcich kategórií:

A: jatočné telá mladých nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia mladších ako dva roky;
B: jatočné telá ostatných nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia;
C: jatočné telá kastrovaných zvierat samčieho pohlavia;
D: jatočné telá zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili;
E: jatočné telá ostatných zvierat samičieho pohlavia.

III. Klasifikácia

Jatočné telá sa klasifikujú na základe postupného hodnotenia týchto vlastností:

1. Mäsitosť definovaná takto:

Vývoj profilov jatočných tiel, predovšetkým hlavných mäsitých častí (stehno, chrbát, plece)

Trieda 
mäsitosti

Opis

S
vynikajúca

Všetky profily extrémne vyklenuté; výnimočne vyvinutá svalovina 
(zdvojené svalstvo)

E
výborná

Všetky profily vyklenuté až výrazne vyklenuté; výnimočne vyvinutá 
svalovina

U
veľmi dobrá

Profily vcelku vyklenuté; veľmi dobre vyvinutá svalovina

R
dobrá

Profily takmer rovné; dobre vyvinutá svalovina

O
priemerná

Profily rovné až prehĺbené; priemerne vyvinutá svalovina

P
slabá

Všetky profily prehĺbené až veľmi prehĺbené; slabo vyvinutá svalovina

2. 
Pretučnenosť definovaná takto:

Vrstva loja na povrchu jatočného tela a v hrudnej dutine
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Trieda 
pretučnenosti

Opis

1 
nízka

Žiadna alebo len veľmi slabá vrstva podkožného loja

2 
mierna

Slabá vrstva podkožného loja, svalovina takmer na všetkých častiach 
trupu dobre viditeľná

3 
priemerná

Svalovina je takmer všade okrem stehna a pleca pokrytá lojom, 
hrudná dutina je mierne pokrytá lojom

4
vysoká

Svalovina je pokrytá lojom, ale na stehne a pleci ešte čiastočne 
viditeľná, v hrudnej dutine sú výrazné ložiská loja

5 
veľmi vysoká

Celý povrch jatočného tela je pokrytý súvislou vrstvou loja; v hrudnej 
dutine sú veľké ložiská loja

Členské štáty môžu ďalej rozdeliť každú z tried uvedených v bode 1 a 2 najviac na tri 
podtriedy.

IV. Obchodná úprava

Jatočne telá a polovice sa ponúkajú v tejto obchodnej úprave:

1. bez hlavy a bez nôh; hlava je oddelená od jatočného tela pod prvým krčným stavcom 
a nohy sú oddelené v zápästno-záprstných alebo v zápätno-podpätných kĺboch;

2. bez orgánov nachádzajúcich sa v hrudnej a v brušnej dutine, s obličkami, obličkovým 
lojom a panvovým lojom, alebo bez obličiek, obličkového loja a panvového loja;

3. bez pohlavných orgánov a s nimi spojených svalov a bez tuku vemena alebo tuku 
mliečnej žľazy.

V. Klasifikácia a identifikácia

Bitúnky schválené podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 853/2004 prijmú opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby všetky jatočné telá alebo jatočné 
polovice dospelého hovädzieho dobytka, ktorý sa zabíja v týchto bitúnkoch a ktorý nesie 
zdravotnú značku ustanovenú v článku 5 ods. 2 v spojení s kapitolou III oddielu I prílohy I 
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, boli klasifikované 
a identifikované v súlade so stupnicou Únie.

Členské štáty môžu pred udelením identifikačnej značky udeliť oprávnenie na odstránenie 
povrchového loja z jatočných tiel alebo jatočných polovíc, ak je to potrebné vzhľadom na 
vrstvu loja.

B: Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných
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I. Vymedzenie pojmu

„jatočné telo“ je telo zabitej ošípanej, odkrvené a vyvrhnuté, celé alebo rozdelené pozdĺž 
stredovej línie.

II. Klasifikácia

Jatočné telá sa delia do tried podľa odhadovaného obsahu chudého mäsa a podľa toho sa 
klasifikujú:

Triedy Chudé mäso ako percento hmotnosti jatočného tela
S 60 alebo viac (*)
E 55 a viac
U 50 alebo viac, ale menej ako 55
R 45 alebo viac, ale menej ako 50
O 40 alebo viac, ale menej ako 45
P menej než 40
(*) [Členské štáty môžu pre ošípané, ktoré sa zabíjajú na ich území, zaviesť samostatnú 
triedu s hodnotou 60 % a viac chudého mäsa označenú písmenom S.]

III. Obchodná úprava

Jatočné telá sa ponúkajú v obchodnej úprave bez jazyka, štetín, paznechtov, pohlavných 
orgánov, obličkového tuku, obličiek a bránice.

IV. Obsah chudého mäsa

1. Obsah chudého mäsa sa odhaduje metódou na určovanie tried kvality, ktorú povolila 
Komisia. Povoliť sa môžu len štatisticky overené metódy odhadu, ktoré sa zakladajú na 
fyzickom meraní jednej alebo viacerých anatomických častí jatočného tela ošípanej.
Metódy na určovanie tried kvality sa povolia, len ak neprekročia maximálnu toleranciu 
štatistickej chyby odhadu.

2. Komerčná hodnota jatočných tiel sa však neurčuje len na základe ich odhadnutého 
obsahu chudého mäsa.

V. Identifikácia jatočných tiel

Ak Komisia neustanoví inak, klasifikované jatočné telá sa identifikujú označením v súlade 
so stupnicou Únie.



PE501.994v01-00 90/117 AM\921910SK.doc

SK

C: Stupnica Únie na klasifikáciu jatočných tiel oviec

I. Vymedzenie pojmov

Pokiaľ ide o pojmy „jatočné telo“ a „jatočná polovica“, uplatňujú sa vymedzenia pojmov 
stanovené v bode A.I.

II. Kategórie

Jatočné telá sa rozdelia do týchto kategórií:

A: jatočné telá oviec vo veku do 12 mesiacov;
B: jatočné telá ostatných oviec.

III. Klasifikácia

1. Jatočné tela sa klasifikujú primeraným uplatňovaním ustanovení bodu A.III. Pojem 
„stehno“ v bode A.III.1 a v riadkoch 3 a 4 tabuľky v bode A.III.2. sa však nahrádza 
pojmom „zadná štvrť“.

2. Odchylne od bodu 1 môže Komisia v prípade jahniat s jatočnou hmotnosťou nižšou ako 
13 kg prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia článku 162 ods. 2 
alebo 3 členským štátom povoliť, aby na klasifikáciu používali tieto kritériá:

a) jatočná hmotnosť;
b) farba mäsa;
c) pretučnenosť.

IV. Obchodná úprava

Jatočné telá a jatočné polovice sa ponúkajú bez hlavy (oddelenej pod prvým krčným 
stavcom), nôh (oddelených v zápästno-záprstných alebo v zápätno-podpätných kĺboch), 
chvosta (oddeleného medzi šiestym a siedmym chvostovým stavcom), vemena, pohlavných 
orgánov, pečene a orgánov hrudnej, brušnej a panvovej dutiny. Obličky a obličkový tuk sú 
súčasťou jatočného tela.

V. Identifikácia jatočných tiel

Klasifikované jatočné telá a jatočné polovice sa identifikujú označením v súlade so 
stupnicou Únie.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 427

Návrh nariadenia
Príloha IIIb (nová)

Text predložený Parlamentom

PRÍLOHA IIIb

VNÚTROŠTÁTNE A REGIONÁLNE KVÓTY NA VÝROBU CUKRU, IZOGLUKÓZY 
A INULÍNOVÉHO SIRUPU PODĽA ČLÁNKU 101H

(v tonách)

Členské štáty alebo regióny

(1)

Cukor

(2)

Izoglukóza

(3)

Inulínový 
sirup

(4)

Belgicko 676 235,0 114 580,2 0

Bulharsko 0 89 198,0

Česká republika 372 459,3

Dánsko 372 383,0

Nemecko 2 898 255,7 56 638,2

Írsko 0

Grécko 158 702,0 0

Španielsko 498 480,2 53 810,2

Francúzsko (kontinentálne) 3 004 811,15 0

Francúzske zámorské 
departementy

432 220,05

Taliansko 508 379,0 32 492,5

Lotyšsko 0
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Litva 90 252,0

Maďarsko 105 420,0 250 265,8

Holandsko 804 888,0 0 0

Rakúsko 351 027,4

Poľsko 1 405 608,1 42 861,4

Portugalsko (pevnina) 0 12 500,0

Autonómny región Azory 9 953,0

Rumunsko 104 688,8 0

Slovinsko 0

Slovensko 112 319,5 68 094,5

Fínsko 80 999,0 0

Švédsko 293 186,0

Spojené kráľovstvo 1 056 474,0 0

Chorvátsko p.m. p.m. p.m.

SPOLU 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 428 a 2181

Návrh nariadenia
Príloha IIIc (nová)

Text predložený Parlamentom

PRÍLOHA IIIc

PODROBNÉ PRAVIDLÁ PRENOSU KVÓT NA CUKOR ALEBO IZOGLUKÓZU 
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V SÚLADE S ČLÁNKOM 101K

I

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „fúzia podnikov“ je zlúčenie dvoch alebo viacerých podnikov do jedného;

b) „prevod podniku“ je prevod majetku podniku s pridelenou kvótou na jeden alebo 
viaceré podniky alebo jeho prevzatie jedným alebo viacerými podnikmi;

c) „prevod závodu“ je prevod vlastníctva technickej jednotky vrátane všetkých zariadení 
potrebných na výrobu príslušného výrobku na jeden alebo viacero podnikov, ktorý 
vedie k čiastočnému alebo úplnému prevzatiu výroby podniku, ktorého sa prevod týka;

d) „prenájom závodu“ je nájomná zmluva týkajúca sa technickej jednotky vrátane 
všetkých zariadení potrebných na výrobu cukru na účely jej prevádzky, uzatvorená na 
obdobie najmenej troch za sebou nasledujúcich hospodárskych rokov, v rámci ktorej 
sa strany zaväzujú, že neukončia platnosť tejto zmluvy pred koncom tretieho 
hospodárskeho roka, pričom ide o zmluvu, ktorá sa uzatvára s podnikom so sídlom 
v rovnakom členskom štáte, ako príslušný závod, ak sa po nadobudnutí účinnosti 
nájomnej zmluvy môže podnik, ktorý si závod prenajal, z hľadiska celej svojej výroby 
pokladať za podnik vyrábajúci výhradne cukor.

II

1. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, v prípade fúzie alebo prevodu cukrovarníckych 
podnikov alebo prevodu cukrovarníckych závodov sa kvóta upraví takto:

a) v prípade fúzie cukrovarníckych podnikov pridelia členské štáty podniku, ktorý 
vznikol fúziou, kvótu, ktorá sa rovná súčtu kvót pridelených príslušným 
cukrovarníckym podnikom pred fúziou;

b) v prípade prevodu cukrovarníckeho podniku pridelí členský štát prevádzajúcemu 
podniku kvótu na výrobu cukru prevedeného podniku, alebo ak existuje viac ako 
jeden prevádzajúci podnik, kvóta sa prerozdelí úmerne k výrobe cukru, ktorú 
prevzal každý z týchto podnikov;

c) v prípade prevodu cukrovarníckeho závodu zníži členský štát kvótu podniku, 
ktorý vlastníctvo závodu prevádza, a zvýši kvótu cukrovarníckemu podniku alebo 
podnikom, ktoré daný závod kupujú, a to v pomere zodpovedajúcom prevzatej 
výrobe.

2. Ak pestovatelia cukrovej repy alebo cukrovej trstiny, ktorých priamo ovplyvňuje 
niektorý z úkonov uvedených v odseku 1, výslovne prejavia ochotu dodávať svoju repu 
či trstinu cukrovarníckemu podniku, ktorý sa uvedených operácií nezúčastňuje, 
členský štát môže prideliť kvótu na základe výroby prevzatej podnikom, ktorému títo 
pestovatelia zamýšľajú svoju cukrovú repu či trstinu dodávať.



PE501.994v01-00 94/117 AM\921910SK.doc

SK

3. V prípade, že sa za podmienok iných, než je uvedené v odseku 1, skončí činnosť:

a) cukrovarníckeho podniku;

b) jedného alebo viacerých závodov cukrovarníckeho podniku,

členský štát môže prideliť časť kvót, ktorých sa skončenie týka, jednému alebo 
viacerým cukrovarníckym podnikom.

Ak v prípade uvedenom v písmene b) prvého pododseku niektorí z príslušných 
výrobcov výslovne prejavia ochotu dodávať cukrovú repu či cukrovú trstinu danému
cukrovarníckemu podniku, členský štát môže prideliť pomerný diel kvót 
zodpovedajúci príslušnej cukrovej repe či cukrovej trstine podniku, ktorému 
výrobcovia zamýšľajú tieto výrobky dodávať.

4. Ak sa použije odchýlka v zmysle článku 101 ods. 5, príslušný členský štát môže od 
pestovateľov cukrovej repy a cukrovarníckych podnikov, na ktoré sa táto odchýlka 
vzťahuje, vyžadovať, aby do svojich dohôd v rámci odvetvia zahrnuli osobitné doložky 
umožňujúce členskému štátu uplatňovať odseky 2 a 3 tohto bodu.

5. V prípade prenájmu závodu, ktorý patrí cukrovarníckemu podniku, môže členský štát 
znížiť kvótu podniku, ktorý ponúka závod na prenajatie, a prideliť podiel, o ktorý bola 
kvóta znížená, podniku, ktorý si závod prenajíma na výrobu cukru.

Ak sa prenájom skončí v období počas troch hospodárskych rokov uvedených v bode I 
písm. d), členský štát zruší úpravu kvóty vykonanú podľa prvého pododseku tohto 
bodu so spätnou platnosťou k dátumu, keď prenájom nadobudol účinnosť. Ak sa 
však prenájom skončí z dôvodu vyššej moci, členský štát nie je povinný zrušiť úpravu 
kvóty.

6. Ak cukrovarnícky podnik nedokáže plniť svoje záväzky vyplývajúce z právnych 
predpisov Únie vo vzťahu k príslušným výrobcom cukrovej repy alebo cukrovej trstiny 
a ak túto situáciu zistia príslušné orgány dotknutého členského štátu, môže tento 
členských štát prideliť na jeden alebo viac hospodárskych rokov časť príslušných kvót 
jednému alebo viacerým cukrovarníckym podnikom v pomere k prevzatej výrobe.

7. Ak členský štát poskytne cukrovarníckemu podniku spracúvajúcemu cukrovú repu na 
etylalkohol záruky na cenu a odbyt, môže tento štát po dohode s príslušným podnikom 
a príslušnými pestovateľmi cukrovej repy prideliť všetky kvóty na výrobu cukru alebo 
ich časť jednému alebo viacerým iným podnikom na jeden alebo viac hospodárskych 
rokov.

III

V prípade fúzie alebo prevodu podniku vyrábajúceho izoglukózu alebo prevodu závodu 
vyrábajúceho izoglukózu môže členský štát prideliť kvóty určené na výrobu izoglukózy 
jednému alebo viacerým iným podnikom bez ohľadu na to, či im bola pridelená výrobná 
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kvóta.

IV

Opatrenia podľa oddielov II a III môžu nadobudnúť účinnosť iba pri splnení týchto 
podmienok:

a) sú zohľadnené záujmy všetkých dotknutých strán;

b) príslušný členský štát sa domnieva, že tieto opatrenia môžu zlepšiť štruktúru sektorov 
cukrovej repy, cukrovej trstiny a výroby cukru;

c) týkajú sa podnikov so sídlom na rovnakom území, pre ktoré sa stanovuje kvóta 
vymedzená v prílohe IIIb.

V

Ak sa fúzia alebo prevod uskutoční medzi 1. októbrom a 30. aprílom nasledujúceho roka, 
opatrenia uvedené v oddieloch II a III nadobúdajú účinnosť v bežnom hospodárskom roku.

Ak sa fúzia alebo prevod uskutoční medzi 1. májom a 30. septembrom toho istého roka, 
opatrenia uvedené v oddieloch II a III nadobúdajú účinnosť v nasledujúcom 
hospodárskom roku.

VI

Ak sa uplatňujú oddiely II a III, členské štáty informujú Komisiu o upravených kvótach 
najneskôr do 15 dní od uplynutia obdobia uvedeného v oddiele V.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 429

Návrh nariadenia
Príloha IIId (nová)

Text predložený Parlamentom

PRÍLOHA IIId
Podmienky nákupu cukrovej repy uvedené v článku 101
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BOD I

Na účely tejto prílohy „zmluvné strany“ sú:

a) cukrovarnícke podniky (ďalej len „výrobcovia“), a

b) predajcovia cukrovej repy (ďalej len „predajcovia“).

BOD II

1. Dodávateľské zmluvy sa vyhotovia písomne na konkrétne množstvo kvótovanej repy.

2. V dodávateľských zmluvách sa určí, či a za akých podmienok sa môže dodať 
dodatočné množstvo repy.

BOD III

1. V dodávateľskej zmluve sa uvedú nákupné ceny na množstvá repy uvedené 
v článku 101 ods. 2a písm. a) a v príslušných prípadoch aj v písm. b) tohto nariadenia.
Ak ide o množstvá uvedené v článku 101 ods. 2a písm. a), tieto ceny nemôžu byť 
nižšie, ako je minimálna cena kvótovanej repy uvedená v článku 101 ods. 1.

2. V dodávateľských zmluvách sa stanovuje stály obsah cukru v repe. Zmluvy zahŕňajú 
aj prevodnú stupnicu, ktorá uvádza rôzne obsahy cukru a faktory umožňujúce 
prepočet množstva dodanej repy na množstvá zodpovedajúce obsahu cukru uvedeného 
v dodávateľskej zmluve.

Stupnica je založená na výnosoch zodpovedajúcich rôznym obsahom cukru.

3. Ak predajca podpísal dodávateľskú zmluvu s výrobcom na dodanie repy podľa 
článku 101 ods. 2a písm. a), všetky dodávky od tohto predajcu, prepočítané v súlade 
s odsekom 2 tohto bodu, sa považujú za dodávky vykonané v zmysle článku 101 
ods. 2a písm. a), a to až do množstva repy uvedeného v dodávateľskej zmluve.

4. Výrobcovia vyrábajúci menej cukru ako je ich kvóta cukrovej repy, na ktorú podpísali 
dodávateľskú zmluvu pred vysiatím podľa článku 101 ods. 2a písm. a), rozdelia 
množstvo repy zodpovedajúce akejkoľvek dodatočnej výrobe až do výšky svojej kvóty 
medzi predajcov, s ktorými podpísali dodávateľské zmluvy pred vysiatím v zmysle prvej 
zarážky článku 101 ods. 2a písm. a).

Dohody v rámci odvetvia sa môžu od tohto ustanovenia odchyľovať.

BOD IV
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1. Dodávateľské zmluvy obsahujú ustanovenia týkajúce sa rozvrhnutia a bežného 
trvania dodávok repy.

2. Ustanovenia uvedené v odseku 1 sú ustanovenia, ktoré sa uplatňovali 
v predchádzajúcom hospodárskom roku, pričom sa zohľadňuje úroveň skutočnej 
produkcie; dohody v rámci odvetvia sa od nich môžu odchyľovať.

BOD V

1. V dodávateľských zmluvách sa stanovia miesta na zhromažďovanie repy.

2. Ak predajcovia a výrobcovia už podpísali dodávateľskú zmluvu na predchádzajúci 
hospodársky rok, zberné miesta, na ktorých sa dohodli, pokiaľ ide o dodávky počas 
uvedeného hospodárskeho roka, zostávajú v platnosti. Dohody v rámci odvetvia sa 
môžu od tohto ustanovenia odchyľovať.

3. V dodávateľských zmluvách sa stanoví, že náklady na naloženie a prepravu zo 
zberného miesta znáša výrobca na základe osobitných dohôd založených na miestnych 
pravidlách alebo zvyklostiach platných pred predchádzajúcim marketingovým rokom.

4. V Dánsku, Grécku, Španielsku, Írsku, Portugalsku, Fínsku a Spojenom kráľovstve, 
kde sa cukrová repa dodáva franko do závodu, sa však v dodávateľských zmluvách od 
výrobcov vyžaduje, aby sa podieľali na nákladoch na naloženie a prepravu, 
a stanovuje sa percento alebo výška.

BOD VI

1. V dodávateľských zmluvách sa ustanovujú miesta príjmu repy.

2. Ak predajcovia a výrobcovia už podpísali dodávateľskú zmluvu za predchádzajúci 
hospodársky rok, dohodnuté miesta príjmu, na ktorých sa dohodli vo vzťahu 
k dodávkam počas tohto hospodárskeho roka, zostávajú v platnosti. Dohody v rámci 
odvetvia sa môžu od tohto ustanovenia odchyľovať.

BOD VII

1. V dodávateľských zmluvách sa stanovuje, že obsah cukru sa určuje s použitím 
polarimetrickej metódy. Pri príjme sa odoberá vzorka cukrovej repy.

2. Dohody v rámci odvetvia môžu ustanovovať odber vzoriek v inej fáze. V takých 
prípadoch sa v dodávateľskej zmluve ustanovuje korekcia na vyrovnanie akéhokoľvek 
úbytku cukornatosti medzi príjmom repy a odberom vzorky.

BOD VIII
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V dodávateľských zmluvách sa ustanoví hrubá hmotnosť, tara a obsah cukru, ktoré sa 
určujú jedným z týchto spôsobov:

a) spoločne, výrobcom a odvetvovou organizáciou pestovateľov cukrovej repy, ak tak 
stanovuje dohoda v rámci odvetvia;

b) výrobcom pod dohľadom odvetvovej organizácie pestovateľov cukrovej repy;

c) výrobcom pod dohľadom odborníka uznaného príslušným členským štátom, pričom 
náklady znáša predajca.

BOD IX

1. V dodávateľských zmluvách sa vyžaduje, aby výrobcovia pre celé množstvo dodanej 
repy splnili jednu alebo viaceré z týchto podmienok:

a) bezplatne vrátili predajcovi čerstvé rezky z tonáže doručenej repy, franko zo 
závodu;

b) bezplatne vrátili časť týchto rezkov, lisovaných, sušených alebo sušených 
a vyextrahovaných predajcovi, franko zo závodu;

c) vrátili lisované alebo sušené rezky predajcovi, franko zo závodu; v tomto prípade 
môže výrobca žiadať od predajcu úhradu nákladov na lisovanie alebo sušenie;

d) uhradili predávajúcemu kompenzáciu, ktorá zohľadní možnosti predaja 
predmetných repných rezov.

Ak sú časti celkového dodaného množstva repy predmetom rôzneho spracovania, 
v dodávateľskej zmluve sa uloží viac ako jedna z povinností stanovených v prvom 
pododseku.

2. V zmluvách v rámci odvetvia sa môže stanoviť, že rezky sa dodajú v inej fáze, ako sa 
uvádza v odseku 1 písm. a), b) a c).

BOD X

1. V dodávateľských zmluvách sa stanovia lehoty na úhradu všetkých zálohových platieb 
a platby za nákupnú cenu repy.

2. Lehoty uvedené v odseku 1 sú lehoty, ktoré platili počas predchádzajúceho 
hospodárskeho roka. Dohody v rámci odvetvia sa môžu od tohto ustanovenia 
odchyľovať.

BOD XI
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Ak sa v dodávateľských zmluvách stanovia pravidlá týkajúce sa otázok, ktoré sú predmetom 
tejto prílohy, alebo ak dodávateľské zmluvy obsahujú ustanovenia upravujúce iné otázky, 
ich ustanovenia a účinky nesmú byť v rozpore s touto prílohou.

BOD XII

1. Dohody v rámci odvetvia uvedené v prílohe II časti Ia bode 11 tohto nariadenia 
obsahujú doložku o rozhodcovskom konaní.

2. Ak dohody v rámci odvetvia na úrovni Spoločenstva alebo na regionálnej či miestnej 
úrovni stanovujú pravidlá týkajúce sa otázok, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, 
alebo ak obsahujú ustanovenia upravujúce iné otázky, ustanovenia a účinky týchto 
dohôd nesmú byť v rozpore s touto prílohou.

3. Dohody uvedené v odseku 2 ustanovujú najmä:

a) pravidlá, podľa ktorých sa predajcom distribuujú množstvá repy na výrobu 
cukru v rámci kvótových obmedzení, ktoré sa výrobca rozhodne kúpiť ešte pred
vysiatím;

b) pravidlá distribúcie uvedené v bode III ods. 4;

c) prevodnú stupnicu podľa bodu III ods. 2;

d) pravidlá výberu a dodávky semien odrôd repy, ktorá sa má dopestovať;

e) minimálny obsah cukru v cukrovej repe, ktorá sa má dodať;

f) požiadavku konzultácie medzi výrobcom a zástupcami predajcov pred 
stanovením dátumu začatia dodávok cukrovej repy;

g) vyplácanie prémií predajcom za včasné alebo neskoré dodávky;

h) podrobnosti o:

i) časti rezkov uvedenej v bode IX ods. 1 písm. b),
ii) nákladoch uvedených v bode IX ods. 1 písm. c),
iii) kompenzácii uvedenej v bode IX ods. 1 písm. d);

i) odvoz rezkov, ktorý zabezpečí predajca;

j) bez toho, aby bol dotknutý článok 101g ods. 1 tohto nariadenia, pravidlá 
rozdelenia akéhokoľvek rozdielu medzi referenčnou cenou a skutočnou 
predajnou cenou cukru medzi výrobcu a predajcov.
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BOD XIII

Ak nie je uzavretá dohoda v rámci odvetvia o spôsobe rozdelenia množstiev repy určenej na 
výrobu cukru v rámci kvót, ktorých nákup ešte pred vysiatím výrobca ponúka, medzi 
predajcov, príslušný členský štát môže sám stanoviť pravidlá na ich rozdelenie.

Uvedenými pravidlami sa tradičným predajcom repy, ktorí predávajú družstvám, môžu 
udeliť aj iné dodávateľské práva okrem práv, ktoré by mali ako členovia týchto družstiev.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 2209

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť II – bod 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Crémant je biele alebo ružové 
akostné šumivé víno s chráneným 
označením pôvodu alebo zemepisným 
označením tretej krajiny, ktoré je 
vyrobené za týchto podmienok:
a) hrozno sa zbiera ručne;
b) víno je vyrobené z muštu získaného 
vylisovaním celého alebo odstopkovaného 
hrozna. Množstvo získaného muštu 
neprekročí 100 litrov na každých 150 kg 
hrozna;
c) maximálny obsah oxidu siričitého 
nepresahuje 150 mg/l;
d) obsah cukru je nižší ako 50 g/l;
e) šumivosť vína sa zabezpečila 
druhotným alkoholovým kvasením vo 
fľaši;
f) víno bolo v tom istom podniku 
nepretržite v kontakte s kalom najmenej 
deväť mesiacov od momentu, keď sa 
získalo cuvée;
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g) víno sa oddelilo od kalu degoržovaním.
Pojem „crémant“ sa uvádza na 
označeniach akostného šumivého vína 
v kombinácii s názvom geografickej 
jednotky, ktorá je časťou vymedzenej 
oblasti chráneného označenia pôvodu 
alebo zemepisného označenia príslušnej 
tretej krajiny.
Na výrobcov s ochrannými známkami 
vrátane slova „crémant“, ktoré boli 
zaregistrované do 1. marca 1986, sa 
nevzťahuje ani bod a) prvého odseku, ani 
druhý odsek.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2210 – 2213

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť III – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

[...] [...]

2. Na účely tejto časti sú „mliečne 
výrobky“ výrobky získané výlučne 
z mlieka, pričom sa môžu pridávať látky 
potrebné na ich výrobu, pokiaľ sa tieto 
látky nepoužívajú ako úplná alebo 
čiastočná náhrada akejkoľvek mliečnej 
zložky.

2. Na účely tejto časti sú „mliečne 
výrobky“ výrobky získané výlučne 
z mlieka, pričom sa môžu pridávať látky 
potrebné na ich výrobu, pokiaľ sa tieto 
látky nepoužívajú ako úplná alebo 
čiastočná náhrada akejkoľvek mliečnej 
zložky.

Výlučne pre mliečne výrobky sa 
vyhradzujú:

Výlučne pre mliečne výrobky sa 
vyhradzujú:

a) tieto názvy používané vo všetkých 
fázach uvádzania na trh:

a) tieto názvy používané vo všetkých 
fázach uvádzania na trh:

i) srvátka, i) srvátka,

ii) smotana, ii) smotana,
iii) maslo, iii) maslo,

iv) cmar, iv) cmar,
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v) maslový olej, v) maslový olej,
vi) kazeíny, vi) kazeíny,

vii) bezvodý mliečny tuk (BMT), vii) bezvodý mliečny tuk (BMT),
viii) syr, viii) syr,

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

xi) kumys, xi) kumys,
xii) viili/fil, xii) viili/fil,

xiii) smetana, xiii) smetana,
xiv) fil; xiv) fil;

xiva) tvaroh,
xivb) kyslá smotana,
xivc) rjaženka,
xivd) rūgušpiens;

b) názvy v zmysle článku 5 smernice 
2000/13/ES skutočne používané pri 
mliečnych výrobkoch.

b) názvy v zmysle článku 5 smernice 
2000/13/ES skutočne používané pri 
mliečnych výrobkoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 2214

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť V – oddiel II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

II Vymedzenie pojmov II Vymedzenie pojmov
(1) „hydinové mäso“ je hydinové mäso 
vhodné na ľudskú konzumáciu, ktoré 
neprešlo inou úpravou ako chladením;

(1) „hydinové mäso“ je hydinové mäso 
vhodné na ľudskú konzumáciu, ktoré 
neprešlo inou úpravou ako chladením;

(2) „čerstvé hydinové mäso“ je hydinové 
mäso, ktoré predtým, ako sa začalo 
uchovávať pri teplote medzi – 2 °C a + 4 
°C, nikdy pôsobením chladu nestuhlo.

(2) „čerstvé hydinové mäso“ je hydinové 
mäso, ktoré predtým, ako sa začalo 
uchovávať pri teplote medzi – 2 °C a + 4 
°C, nikdy pôsobením chladu nestuhlo.
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Členské štáty však môžu stanoviť mierne 
odlišné teplotné požiadavky na minimálne 
časové obdobie potrebné na rozrábanie 
čerstvého hydinového mäsa a manipuláciu 
s ním v maloobchode alebo v priestoroch 
patriacich k miestam predaja, ak sa 
rozrábanie a manipulácia uskutočňujú 
výlučne na účely predaja spotrebiteľovi 
priamo na mieste;

Členské štáty však môžu stanoviť mierne 
odlišné teplotné požiadavky na minimálne 
časové obdobie potrebné na rozrábanie 
čerstvého hydinového mäsa a manipuláciu 
s ním v maloobchode alebo v priestoroch 
patriacich k miestam predaja, ak sa 
rozrábanie a manipulácia uskutočňujú 
výlučne na účely predaja spotrebiteľovi 
priamo na mieste;

(3) „mrazené hydinové mäso“ je hydinové 
mäso, ktoré sa musí zmraziť čo najskôr 
v rámci obmedzenia bežných postupov 
jatočného opracovania a ktoré sa má 
nepretržite uchovávať pri teplote najviac –
12 °C;

(3) „mrazené hydinové mäso“ je hydinové 
mäso, ktoré sa musí zmraziť čo najskôr 
v rámci obmedzenia bežných postupov 
jatočného opracovania a ktoré sa má 
nepretržite uchovávať pri teplote najviac –
12 °C;

(4) „hlboko zmrazené hydinové mäso“ je 
hydinové mäso, ktoré sa má nepretržite 
uchovávať pri teplote najviac –18 °C 
v rámci odchýlok ustanovených v smernici 
Rady 89/108/EHS;

(4) „hlboko zmrazené hydinové mäso“ je 
hydinové mäso, ktoré sa má nepretržite 
uchovávať pri teplote najviac –18 °C 
v rámci odchýlok ustanovených v smernici 
Rady 89/108/EHS;

(5) „prípravok z hydinového mäsa“ je 
hydinové mäso vrátane hydinového mäsa 
rozdeleného na drobné časti, do ktorého sa 
pridali potraviny, pochutiny alebo prísady 
alebo ktoré podstúpilo procesy, pri ktorých 
nedošlo k zmene vnútornej svalovej 
štruktúry mäsa;

(5) „prípravok z hydinového mäsa“ je 
hydinové mäso vrátane hydinového mäsa 
rozdeleného na drobné časti, do ktorého sa 
pridali potraviny, pochutiny alebo prísady 
alebo ktoré podstúpilo procesy, pri ktorých 
nedošlo k zmene vnútornej svalovej 
štruktúry mäsa;

(6) „prípravok z čerstvého hydinového 
mäsa“ je prípravok z hydinového mäsa, na 
ktorého výrobu sa použilo čerstvé 
hydinové mäso.

(6) „prípravok z čerstvého hydinového 
mäsa“ je prípravok z hydinového mäsa, na 
ktorého výrobu sa použilo čerstvé 
hydinové mäso.

Členské štáty však môžu ustanoviť trochu 
iné teplotné požiadavky, ktoré sa uplatňujú 
počas potrebného minimálneho časového 
obdobia a len do tej miery, ktorá je 
potrebná na uľahčenie rozrábania 
a manipulácie v závode počas výroby 
prípravkov z čerstvého hydinového mäsa;

Členské štáty však môžu ustanoviť trochu 
iné teplotné požiadavky, ktoré sa uplatňujú 
počas potrebného minimálneho časového 
obdobia a len do tej miery, ktorá je 
potrebná na uľahčenie rozrábania 
a manipulácie v závode počas výroby 
prípravkov z čerstvého hydinového mäsa;

(7) „výrobok z hydinového mäsa“ je 
mäsový výrobok, ako sa vymedzuje 
v bode 7.1 prílohy I k nariadeniu (ES) 
č. 853/2004, na ktorého výrobu sa použilo 
hydinové mäso.

(7) „výrobok z hydinového mäsa“ je 
mäsový výrobok, ako sa vymedzuje 
v bode 7.1 prílohy I k nariadeniu (ES) 
č. 853/2004, na ktorého výrobu sa použilo 
hydinové mäso.

Hydinové mäso sa uvádza na trh v jednom
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z týchto stavov:
– čerstvé,
– mrazené;
– hlboko zmrazené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 431

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť Va (nová)

Text predložený Parlamentom

Časť Va. Slepačie vajcia druhu Gallus gallus

I. Rozsah pôsobnosti

1) Táto časť prílohy sa vzťahuje na uvádzanie vajec vyrobených v Únii, dovezených 
z tretích krajín alebo určených na vývoz mimo Únie na trh Únie.

2) Členské štáty môžu vyňať z požiadaviek stanovených v tejto časti tejto prílohy 
s výnimkou bodu III ods. 3 vajcia, ktoré výrobca predáva priamo konečnému 
spotrebiteľovi:

a) na mieste výroby, alebo

b) na miestnom verejnom trhovisku alebo podomovým predajom v regióne výroby 
v príslušnom členskom štáte.

Ak sa takáto výnimka udelí, každý výrobca sa môže rozhodnúť, či ju uplatní. Ak sa takáto 
výnimka uplatní, nesmie sa použiť triedenie podľa kvality a hmotnosti.

Členský štát môže podľa vnútroštátnych právnych predpisov vymedziť pojmy „miestne 
verejné trhovisko“, „podomový predaj“ a „región výroby“.

II. Triedenie podľa kvality a hmotnosti

1) Vajcia sa triedia podľa kvality takto:

– trieda A alebo „čerstvé vajcia“,
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– trieda B.

2. Vajcia triedy A sa triedia aj podľa hmotnosti. Triedenie podľa hmotnosti sa však 
nevyžaduje pri vajciach dodávaných do potravinárskeho a nepotravinárskeho priemyslu.

3. Vajcia triedy B sa dodávajú len do potravinárskeho a nepotravinárskeho priemyslu.

III. Označovanie vajec

1. Vajcia triedy A sa označujú kódom výrobcu.

Vajcia triedy B sa označujú kódom výrobcu a/alebo iným označením.

Členské štáty môžu z tejto požiadavky vyňať vajcia triedy B, ktoré sa uvádzajú na trh 
výlučne na ich území.

2. Označovanie vajec podľa bodu 1 sa uskutočňuje vo výrobnom zariadení alebo v prvej 
baliarni, do ktorej sa vajcia dodajú.

3. Vajcia, ktoré výrobca predáva konečnému spotrebiteľovi na miestnom trhovisku 
v regióne výroby príslušného členského štátu, sa označujú v súlade s odsekom 1.

Členské štáty však môžu z tejto požiadavky vyňať výrobcov, ktorí chovajú menej než 
50 nosníc, ak sa na mieste predaja uvedie názov a adresa výrobcu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 432 a 433

Návrh nariadenia
Príloha VI – časť VI

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Časť VI. Roztierateľné tuky Časť VI. Roztierateľné tuky

I. Obchodný názov
Výrobky uvedené v článku 60 sa nesmú 
bez spracovania dodávať ani prepravovať 
ku konečnému spotrebiteľovi priamo, ani 
prostredníctvom reštaurácií, nemocníc, 
závodných jedální ani podobných 
zariadení, ak nespĺňajú požiadavky 

Výrobky uvedené v článku 60 sa nesmú 
bez spracovania dodávať ani prepravovať 
ku konečnému spotrebiteľovi priamo, ani 
prostredníctvom reštaurácií, nemocníc, 
závodných jedální ani podobných 
zariadení, ak nespĺňajú požiadavky 
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ustanovené v prílohe. ustanovené v prílohe.
Obchodné názvy týchto výrobkov musia 
byť názvy špecifikované v tejto časti.

Obchodné názvy týchto výrobkov musia 
byť názvy špecifikované v tejto časti.

Obchodné názvy uvedené ďalej sú 
vyhradené pre vymedzené výrobky 
s týmito číselnými znakmi KN a s obsahom 
tuku najmenej 10 %, ale menej ako 90 % 
hmotnosti:

Obchodné názvy uvedené ďalej sú 
vyhradené pre vymedzené výrobky 
s týmito číselnými znakmi KN a s obsahom 
tuku najmenej 10 %, ale menej ako 90 % 
hmotnosti:

a) mliečne tuky, na ktoré sa vzťahujú 
číselné znaky KN 0405 a ex 2106;

a) mliečne tuky, na ktoré sa vzťahujú 
číselné znaky KN 0405 a ex 2106;

b) tuky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak 
KN ex1517;

b) tuky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak 
KN ex1517;

c) tuky zložené z rastlinných a/alebo 
živočíšnych produktov, na ktoré sa 
vzťahujú číselné znaky KN ex 1517 a ex 
2106.

c) tuky zložené z rastlinných a/alebo 
živočíšnych produktov, na ktoré sa 
vzťahujú číselné znaky KN ex 1517 a ex 
2106.

Množstvo tuku bez soli musí predstavovať 
najmenej dve tretiny sušiny.

Množstvo tuku bez soli musí predstavovať 
najmenej dve tretiny sušiny.

Tieto obchodné názvy sa však uplatňujú 
iba na výrobky, ktoré zostávajú tuhé pri 
teplote 20°C a ktoré sú vhodné na použitie 
ako nátierky.

Tieto obchodné názvy sa však uplatňujú 
iba na výrobky, ktoré zostávajú tuhé pri 
teplote 20°C a ktoré sú vhodné na použitie 
ako nátierky.

Tieto vymedzenia pojmov sa neuplatňujú 
na:

Tieto vymedzenia pojmov sa neuplatňujú 
na:

a) označenie výrobkov, ktorých presná 
povaha jasne vyplýva z tradičného 
používania a/alebo keď je zrejmé, že sa 
označenia používajú na opis 
charakteristickej vlastnosti daného 
výrobku;

a) označenie výrobkov, ktorých presná 
povaha jasne vyplýva z tradičného 
používania a/alebo keď je zrejmé, že sa 
označenia používajú na opis 
charakteristickej vlastnosti daného 
výrobku;

b) koncentrované výrobky (maslo, 
margarín, tukové zmesi) s obsahom tuku 
najmenej 90 %.

b) koncentrované výrobky (maslo, 
margarín, tukové zmesi) s obsahom tuku 
najmenej 90 %.

II. Terminológia
1. Výraz „tradičný“ sa môže používať 
spolu s názvom „maslo“ uvedeným 
dodatku časti A bode 1, keď sa výrobok 
získava priamo z mlieka alebo zo smotany.
Na účely tohto bodu je „smotana“ 
výrobok získaný z mlieka v podobe 
emulzie typu olej vo vode s obsahom 
mliečneho tuku najmenej 10 %.
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2. Výrazy pre výrobky uvedené v dodatku, 
ktoré uvádzajú, predpokladajú alebo 
naznačujú iný obsah tuku, ako sa uvádza 
v dodatku, sa zakazujú.
3. Odchylne od odseku 2 a dodatočne 
k nemu sa:
a) výraz „so zníženým obsahom tuku“ 
môže používať pri výrobkoch uvedených 
v dodatku, ktoré obsahujú viac ako 41 %, 
ale najviac 62 % tuku;
b) výraz „s nízkym obsahom tuku“ alebo 
„light“ sa môžu používať pri výrobkoch 
uvedených v dodatku, ktoré obsahujú 
najviac 41 % tuku.
Výrazmi „so zníženým obsahom tuku“ 
a „s nízkym obsahom tuku“ alebo „light“ 
sa však môžu nahradiť výrazy 
„s trojštvrtinovým obsahom tuku“ 
a „s polovičným obsahom tuku“, ktoré sa 
uvádzajú v dodatku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2222 – 2224

Návrh nariadenia
príloha VII

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA VII PRÍLOHA VII
ENOLOGICKÉ POSTUPY UVEDENÉ 

V ČLÁNKU 62
ENOLOGICKÉ POSTUPY UVEDENÉ 

V ČLÁNKU 62
Časť I Časť I

Obohacovanie, zvyšovanie a znižovanie 
obsahu kyselín v určitých 
vinohradníckych zónach

Obohacovanie, zvyšovanie a znižovanie 
obsahu kyselín v určitých 
vinohradníckych zónach

[...] [...] 

C. Zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín C. Zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín
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1. Čerstvé hrozno, hroznový mušt, kvasiaci 
hroznový mušt, ešte kvasiace mladé víno 
a víno možno podrobiť:

1. Čerstvé hrozno, hroznový mušt, kvasiaci 
hroznový mušt, ešte kvasiace mladé víno 
a víno možno podrobiť:

a) znižovaniu obsahu kyselín vo 
vinohradníckych zónach A, B a C I;

a) znižovaniu obsahu kyselín vo 
vinohradníckych zónach A, B a C I;

b) zvyšovaniu a znižovaniu obsahu kyselín 
vo vinohradníckych zónach C I, C II a C 
III a) bez toho, aby bol dotknutý bod 7 
tohto oddielu, alebo alebo

b) zvyšovaniu a znižovaniu obsahu kyselín 
vo vinohradníckych zónach C I, C II a C 
III a) bez toho, aby bol dotknutý bod 7 
tohto oddielu, alebo

c) zvyšovaniu obsahu kyselín vo 
vinohradníckej zóne C III b).

c) zvyšovaniu obsahu kyselín vo 
vinohradníckej zóne C III b).

2. Zvyšovanie obsahu kyselín produktov 
uvedených v bode 1 okrem vína sa môže 
vykonávať len najviac do 1,50 g/l 
vyjadreného ako kyselina vínna alebo do 
20 miliekvivalentov na liter.

2. Zvyšovanie obsahu kyselín produktov 
uvedených v bode 1 okrem vína sa môže 
vykonávať len najviac do 1,50 g/l 
vyjadreného ako kyselina vínna alebo do 
20 miliekvivalentov na liter.

3. Zvyšovanie obsahu kyselín vín sa môže 
vykonávať len najviac do 2,50 g/l 
vyjadreného ako kyselina vínna alebo do 
33,3 miliekvivalentov na liter.

3. Zvyšovanie obsahu kyselín vín sa môže 
vykonávať len najviac do 2,50 g/l 
vyjadreného ako kyselina vínna alebo do 
33,3 miliekvivalentov na liter.

4. Znižovanie obsahu kyselín vín sa môže 
vykonávať len najviac do 1 g/l vyjadreného 
ako kyselina vínna alebo do 
13,3 miliekvivalentov na liter.

4. Znižovanie obsahu kyselín vín sa môže 
vykonávať len najviac do 1 g/l vyjadreného 
ako kyselina vínna alebo do 
13,3 miliekvivalentov na liter.

5. Obsah kyselín hroznového muštu 
určeného na zahustenie sa môže čiastočne 
znížiť.

5. Obsah kyselín hroznového muštu 
určeného na zahustenie sa môže čiastočne 
znížiť.

6. Bez ohľadu na bod 1 môžu členské štáty 
v rokoch s mimoriadnymi klimatickými 
podmienkami povoliť zvyšovanie obsahu 
kyselín produktov uvedených v bode 1 vo 
vinohradníckych zónach A a B, a to za 
podmienok uvedených v bodoch 2 a 3 
tohto oddielu.

6. Bez ohľadu na bod 1 môžu členské štáty 
v rokoch s mimoriadnymi klimatickými 
podmienkami povoliť zvyšovanie obsahu 
kyselín produktov uvedených v bode 1 vo 
vinohradníckych zónach A a B, a to za 
podmienok uvedených v bodoch 2 a 3 
tohto oddielu.

7. Zvyšovanie obsahu kyselín 
a obohacovanie, s výnimkou odchýlky, 
ktorú má Komisia prijať prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 59 
ods. 1, a zvyšovanie a znižovanie obsahu 
kyselín jedného a toho istého produktu sú 
procesy, ktoré sa navzájom vylučujú.

7. Zvyšovanie obsahu kyselín 
a obohacovanie, s výnimkou odchýlky, 
o ktorej sa rozhodne v súlade s postupom 
uvedeným v článku 62 ods. 2, 
a zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín 
jedného a toho istého produktu sú procesy, 
ktoré sa navzájom vylučujú.

D. Procesy D. Procesy

1. S výnimkou zvyšovania a znižovania 1. S výnimkou zvyšovania a znižovania 
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obsahu kyselín vín sa nepovoľuje žiadny 
proces uvedený v oddieloch B a C, ak sa 
tento postup nevykonáva za podmienok, 
ktoré má Komisia určiť prostredníctvom 
delegovaných aktov podľa článku 59 
ods. 1, a v čase, keď čerstvé hrozno, 
hroznový mušt, kvasiaci hroznový mušt 
alebo ešte kvasiace mladé víno prechádza 
procesom premeny na víno alebo na 
akýkoľvek iný nápoj určený na priamu 
ľudskú konzumáciu okrem šumivého vína 
alebo sýteného vína vo vinohradníckej 
zóne, z ktorej pochádza použité čerstvé 
hrozno.

obsahu kyselín vín sa nepovoľuje žiadny 
proces uvedený v oddieloch B a C, ak sa 
tento postup nevykonáva v čase, keď 
čerstvé hrozno, hroznový mušt, kvasiaci 
hroznový mušt alebo ešte kvasiace mladé 
víno prechádza procesom premeny na víno 
alebo na akýkoľvek iný nápoj určený na 
priamu ľudskú konzumáciu okrem 
šumivého vína alebo sýteného vína vo 
vinohradníckej zóne, z ktorej pochádza 
použité čerstvé hrozno.

2. Zahusťovanie vín sa uskutočňuje vo 
vinohradníckej zóne, z ktorej pochádza 
použité čerstvé hrozno.

2. Zahusťovanie vín sa uskutočňuje vo 
vinohradníckej zóne, z ktorej pochádza 
použité čerstvé hrozno.

3. Zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín 
vín sa uskutočňuje výhradne vo vinárskom 
podniku a vo vinohradníckej zóne, z ktorej 
pochádza hrozno použité na výrobu 
príslušného vína.

3. Zvyšovanie a znižovanie obsahu kyselín 
vín sa uskutočňuje výhradne vo vinárskom 
podniku a vo vinohradníckej zóne, z ktorej 
pochádza hrozno použité na výrobu 
príslušného vína.

4. Vykonanie každého z procesov 
uvedených v bodoch 1, 2 a 3 sa oznámi 
príslušným orgánom. To isté sa uplatňuje 
aj na množstvá zahusteného hroznového 
muštu, rektifikovaného zahusteného 
hroznového muštu alebo sacharózy, ktoré 
majú vzhľadom na výkon svojho povolania 
fyzické alebo právnické osoby alebo 
skupiny takýchto osôb, najmä výrobcovia, 
fľašovatelia, spracovatelia a obchodníci, 
ktorých má Komisia určiť 
prostredníctvom delegovaných aktov 
podľa článku 59 ods. 1, v tom istom čase a 
na tom istom mieste v držbe ako čerstvé 
hrozno, hroznový mušt, kvasiaci hroznový 
mušt alebo víno v inom ako 
spotrebiteľskom obale. Oznámenie týchto 
množstiev sa však môže nahradiť 
záznamom do vstupnej evidencie 
a evidencie použitých zásob.

4. Vykonanie každého z procesov 
uvedených v bodoch 1, 2 a 3 sa oznámi 
príslušným orgánom. To isté sa uplatňuje 
aj na množstvá zahusteného hroznového 
muštu, rektifikovaného zahusteného 
hroznového muštu alebo sacharózy, ktoré 
majú vzhľadom na výkon svojho povolania 
fyzické alebo právnické osoby alebo 
skupiny takýchto osôb, najmä výrobcovia, 
fľašovatelia, spracovatelia a obchodníci 
v tom istom čase a na tom istom mieste 
v držbe ako čerstvé hrozno, hroznový 
mušt, kvasiaci hroznový mušt alebo víno 
v inom ako spotrebiteľskom obale.
Oznámenie týchto množstiev sa však môže 
nahradiť záznamom do vstupnej evidencie 
a evidencie použitých zásob.

5. Každý z procesov uvedených 
v oddieloch B a C sa zaznamenáva do 
sprievodného dokladu, ako sa ustanovuje 
v článku 103, na základe ktorého sa 

5. Každý z procesov uvedených 
v oddieloch B a C sa zaznamenáva do 
sprievodného dokladu, ako sa ustanovuje 
v článku 103, na základe ktorého sa
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produkty, ktoré sa podrobili týmto 
procesom, uvádzajú do obehu.

produkty, ktoré sa podrobili týmto 
procesom, uvádzajú do obehu.

6. S výhradou odchýlok odôvodnených 
mimoriadnymi klimatickými podmienkami 
sa nevykonávajú tieto procesy:

6. S výhradou odchýlok odôvodnených 
mimoriadnymi klimatickými podmienkami 
sa nevykonávajú tieto procesy:

a) vo vinohradníckej zóne C po 1. januári; a) vo vinohradníckej zóne C po 1. januári;

b) vo vinohradníckych zónach A a B po 
16. marci, a vykonávajú sa výhradne 
v prípade produktov pochádzajúcich 
z hrozna, ktorého zber sa vykonal 
bezprostredne pred uvedenými dňami.

b) vo vinohradníckych zónach A a B po 
16. marci, a vykonávajú sa výhradne 
v prípade produktov pochádzajúcich 
z hrozna, ktorého zber sa vykonal 
bezprostredne pred uvedenými dňami.

7. Odchylne od bodu 6 sa zahusťovanie 
chladením, zvyšovanie a znižovanie 
obsahu kyselín vín však môže vykonávať 
po celý rok.

7. Odchylne od bodu 6 sa zahusťovanie 
chladením, zvyšovanie a znižovanie 
obsahu kyselín vín však môže vykonávať 
po celý rok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 434

Návrh nariadenia
Príloha VIIa (nová)

Text predložený Parlamentom

PRÍLOHA VIIa
NEPOVINNÉ VYHRADENÉ VÝRAZY

Kategória výrobkov
(odkaz na klasifikáciu 

kombinovanej nomenklatúry)

Nepovinný vyhradený výraz Právny akt, v ktorom sa vymedzuje 
výraz a podmienky používania výrazu

hydinové mäso
(KN 0207, KN 0210)

kŕmené (čím) Nariadenie (ES) č. 543/2008, 
článok 11

extenzívny chov v halách/halový 
chov
chov vo voľnom výbehu
chov tradičným spôsobom vo 
voľnom výbehu
vek pri zabití
dĺžka výkrmového obdobia

vajcia
(KN 0407)

čerstvé Nariadenie (ES) č. 589/2008, 
článok 12

extra alebo extra čerstvé Nariadenie (ES) č. 589/2008, 
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článok 14
označenie metódy kŕmenia 
nosníc

Nariadenie (ES) č. 589/2008, 
článok 15

med
(KN 0409)

kvetového alebo rastlinného 
pôvodu

Smernica 2001/110/ES, článok 2

regionálneho pôvodu
topografického pôvodu
osobitné kritériá kvality

olivový olej
(KN 1509)

prvé lisovanie za studena Nariadenie (ES) č. 1019/2002, 
článok 5

extrakcia za studena
kyslosť
pikantný
plody: zrelé alebo zelené
horký
intenzívny
priemerný
light
vyvážený
jemný

mlieko a mliečne výrobky
(KN 04)

tradičné maslo Nariadenie (EÚ) č. [ktorým sa 
zriaďuje spoločná organizácia 
trhov], príloha VI, časť VI

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

so zníženým obsahom tuku Nariadenie (EÚ) č. [ktorým sa 
zriaďuje spoločná organizácia 
trhov], príloha VI, časť VI

light

s nízkym obsahom tuku

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70) S cieľom zaistiť primeranú ochranu 
a aby uplatňovaním tohto nariadenia 
neboli dotknuté hospodárske subjekty 
a príslušné orgány, pokiaľ ide o názvy 
vín, ktorým sa ochrana poskytla pred 
1. augustom 2009, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade 

vypúšťa sa



PE501.994v01-00 112/117 AM\921910SK.doc

SK

s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu, pokiaľ ide o prijímanie 
obmedzení týkajúcich sa chráneného 
názvu a pokiaľ ide o prechodné 
ustanovenia týkajúce sa: názvov vín, ktoré 
členské štáty uznávali ako označenia 
pôvodu alebo zemepisné označenia 
k 1. augustu 2009; predbežného 
vnútroštátneho konania; vín 
umiestnených na trh alebo označených 
pred určitým dátumom a zmien a doplnení 
špecifikácií výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(77) Je vhodné stanoviť určité enologické 
postupy a obmedzenia výroby vína, najmä 
pokiaľ ide o kupáž a používanie určitých 
druhov hroznového muštu, hroznovej 
šťavy a čerstvého hrozna s pôvodom 
v tretích krajinách. Komisia by sa s cieľom 
splniť medzinárodné normy v oblasti 
enologických postupov mala vo 
všeobecnosti opierať o enologické postupy, 
ktoré odporúča Medzinárodná organizácia 
pre vinič a víno (OIV).

(77) Je vhodné stanoviť určité enologické 
postupy a obmedzenia výroby vína, najmä 
pokiaľ ide o kupáž a používanie určitých 
druhov hroznového muštu, hroznovej 
šťavy a čerstvého hrozna s pôvodom 
v tretích krajinách. Komisia by sa s cieľom 
splniť medzinárodné normy mala pri 
navrhovaní ďalších enologických 
postupov vo všeobecnosti opierať 
o enologické postupy, ktoré odporúča 
Medzinárodná organizácia pre vinič a víno 
(OIV).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 42, 491, 492 a 494
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(84a) S cieľom umožniť pestovateľom 
cukrovej repy, aby sa v plnom rozsahu 
prispôsobili rozsiahlej reforme, ktorá 
s uskutočnila v sektore cukru v roku 2006, 
a aby pokračovali v úsilí o dosiahnutie 
konkurencieschopnosti, ktoré odvtedy 
vyvíjajú, by sa súčasný systém kvót mal 
predĺžiť do konca hospodárskeho roka 
2019/2020. Komisia by v tejto súvislosti 
mala umožniť pridelenie výrobných kvót 
členským štátom, ktoré sa zriekli všetkých 
svojich kvót v roku 2006.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 42 a 491 – 496

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(84b) Značné a opakovane vznikajúce 
napätie na európskom trhu s cukrom si 
vyžaduje mechanizmus, ktorý podľa 
potreby uvoľní nekvótovaný cukor na 
vnútorný trh za rovnakých podmienok, 
aké platia pre kvótovaný cukor. Tento 
mechanizmus by mal zároveň umožniť 
dodatočný dovoz pri nulovom cle s cieľom 
zabezpečiť dostatok surovín na trhu EÚ 
s cukrom a zachovať štrukturálnu 
rovnováhu tohto trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 43, 497 a 498

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(84c) Vzhľadom na definitívne zrušenie 
systému kvót v roku 2020 by Komisia 
mala pred 1. júlom 2018 predložiť 
Parlamentu a Rade správu o primeraných 
postupoch na ukončenie súčasných 
režimov kvót a o budúcnosti sektora po 
zrušení kvót v roku 2020, spolu 
s akýmikoľvek potrebnými návrhmi na 
prípravu celého sektora na obdobie po 
roku 2020. Pred 31. decembrom 2014 by 
Komisia mala tiež predložiť správu 
o fungovaní dodávateľského reťazca 
v sektore cukru EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 107

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(107) Ustanovenia týkajúce sa udeľovania 
náhrad za vývoz do tretích krajín, ktoré 
vychádzajú z rozdielu medzi cenami 
v rámci Únie a na svetovom trhu a ktoré sa 
nachádzajú v hraniciach stanovených 
záväzkami prijatými v rámci WTO, by 
mali slúžiť na zabezpečenie účasti Únie 
na medzinárodnom obchode s určitými 
výrobkami, na ktoré sa toto nariadenie 
vzťahuje. Dotovaný vývoz by mal
podliehať obmedzeniam, pokiaľ ide 

(107) Náhrady za vývoz do tretích krajín, 
ktoré vychádzajú z rozdielu medzi cenami 
v rámci Únie a na svetovom trhu a ktoré sa 
nachádzajú v hraniciach stanovených 
záväzkami prijatými v rámci WTO, by sa 
mali zachovať ako nástroj krízového 
riadenia pre určité výrobky, na ktoré sa 
toto nariadenie vzťahuje, kým sa 
o budúcnosti tohto nástroja nerozhodne 
v rámci WTO na základe reciprocity.
Rozpočtová položka pre vývozné náhrady 
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o hodnotu a množstvo. by sa preto mala dočasne stanoviť na 
nule. Ak sa vývozné náhrady použijú, mali 
by podliehať obmedzeniam, pokiaľ ide 
o hodnotu a množstvo, a nemali by 
ohrozovať rozvoj poľnohospodárskych 
sektorov a hospodárstiev v rozvojových 
krajinách.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 133

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(133) S cieľom účinne a efektívne 
reagovať na hrozby narušenia trhu 
spôsobené výrazným nárastom alebo 
poklesom cien na vnútorných alebo 
vonkajších trhoch alebo inými faktormi 
ovplyvňujúcimi trh, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu, 
pokiaľ ide o potrebné opatrenia pre 
príslušný sektor a v prípade potreby aj 
opatrenie, ktorým sa rozšíria alebo zmenia 
rozsah pôsobenia, trvanie alebo iné aspekty 
iných opatrení ustanovených podľa tohto 
nariadenia, alebo sa úplne alebo čiastočne 
pozastavia dovozné clá, a to aj v prípade 
určitých množstiev a/alebo období.

(133) S cieľom účinne a efektívne 
reagovať na narušenie trhu spôsobené 
výrazným nárastom alebo poklesom cien 
na vnútorných alebo vonkajších trhoch 
alebo výrazným nárastom výrobných
nákladov alebo inými faktormi 
ovplyvňujúcimi trh, ak tento stav môže 
trvať alebo sa zhoršovať, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu, 
pokiaľ ide o potrebné opatrenia pre 
príslušný sektor a v prípade potreby aj 
opatrenie, ktorým sa rozšíria alebo zmenia 
rozsah pôsobenia, trvanie alebo iné aspekty 
iných opatrení ustanovených podľa tohto 
nariadenia, alebo sa úplne alebo čiastočne 
pozastavia dovozné clá, a to aj v prípade 
určitých množstiev a/alebo období.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 140

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(140) Použitie naliehavého postupu by sa 
malo vyhradiť na výnimočné prípady, 
keď sa to preukáže ako nevyhnutné na 
umožnenie účinnej a efektívnej reakcie na 
hrozby narušenia trhu alebo ak došlo 
k narušeniu trhu. Voľba naliehavého 
postupu by mala byť opodstatnená a mali 
by sa určiť prípady, v ktorých by sa 
naliehavý postup mal použiť.

(140) Naliehavý postup by sa mal použiť
na umožnenie účinnej a efektívnej reakcie 
na určité narušenia trhu a proti škodcom, 
ochoreniam živočíchov a rastlín, strate 
dôvery spotrebiteľov z dôvodu ohrozenia 
verejného zdravia alebo zdravia 
živočíchov a rastlín, alebo na riešenie 
osobitných problémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Michel Dantin
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 76

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 143

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(143) Komisia by mala prijať okamžite 
uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to 
v riadne odôvodnených prípadoch 
vyžadujú nevyhnutné dôvody naliehavosti 
v súvislosti s prijímaním, menením 
a doplnením alebo zrušením ochranných 
opatrení Únie, pozastavením využívania 
režimov prepracovanie pod colným 
dohľadom a aktívny zušľachťovací styk, ak 
je nutné okamžite reagovať na trhovú 
situáciu, ako aj riešením konkrétnych 
problémov v núdzovej situácii, ak je takáto 
bezodkladná akcia potrebná na riešenie 
problémov.

(143) Komisia by mala prijať okamžite 
uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to 
v riadne odôvodnených prípadoch 
vyžadujú nevyhnutné dôvody naliehavosti 
v súvislosti s prijímaním, menením 
a doplnením alebo zrušením ochranných 
opatrení Únie, pozastavením využívania 
režimov prepracovanie pod colným 
dohľadom a aktívny zušľachťovací styk, ak 
je nutné okamžite reagovať na trhovú 
situáciu.

Or. en



AM\921910SK.doc 117/117 PE501.994v01-00

SK


