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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Z hľadiska rozvojovej politiky by bolo možné navrhnúť úplne inú spoločnú 
poľnohospodársku politiku (SPP), ako je tá, ktorú predstavuje Komisia vo svojich reformných 
návrhoch. Treba však poznamenať, že v priebehu minulých reforiem SPP sa však riešilo 
niekoľko dobre známych problémov a súčasné návrhy Komisie v tomto trende pokračujú. 
Podpora poľnohospodárskych podnikov sa už v značnej miere oddelila a úloha mechanizmov 
trhovej intervencie a vývozných náhrad sa výrazne zúžila.

Jednou z najvýznamnejších inovácií posledného návrhu reformy je povinná ekologizácia 
priamych platieb prostredníctvom podpory environmentálnych opatrení v rámci celej EÚ, 
pričom prioritou sú ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Tým sa zamedzí vzniku 
konkurenčného postavenia vo vzťahu k poľnohospodárom v rozvojových krajinách. Povinné 
environmentálne opatrenia okrem toho prispejú k obmedzeniu zmeny klímy, ktorá má 
na mnohé rozvojové krajiny značný dosah. Hoci by bolo možné zlepšiť niektoré detaily, 
spravodajkyňa dôrazne podporuje prvok ekologizácie obsiahnutý v návrhu Komisie. 

Napriek pozitívnemu vývoju však stále existujú reálne problémy, ktoré by sa mali z hľadiska 
rozvojovej politiky riešiť. Reformovaná SPP má aj naďalej vonkajšie vplyvy, ktoré nie sú 
v návrhu Komisie dostatočne zohľadnené. Ustanovenia týkajúce sa SPP sa preto musia 
starostlivo preskúmať so zreteľom na povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, ktorou je zabezpečiť 
súdržnosť politík v záujme rozvoja (článok 208 ZFEÚ). 

SPP nemá na rozvojové krajiny žiadny plošný vplyv, preukázalo sa však, že v konkrétnych 
prípadoch môžu jednotlivé opatrenia v rámci SPP viesť k prudkému nárastu dovozu 
do rozvojových krajín, čo ohrozuje živobytie miestnych poľnohospodárov a oslabuje 
poľnohospodárske politiky, ktoré rozvojové krajiny prijali na podporu svojej dlhodobej 
potravinovej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že súdržnosť politík v záujme rozvoja sa chápe 
v širšom zmysle, ktorý presahuje rámec prístupu spočívajúceho v nespôsobovaní škôd, by 
niektoré súčasti tzv. druhého piliera mohli okrem toho prispieť k vytvoreniu synergií a 
podporiť spoluprácu medzi poľnohospodármi v Európe a rozvojovým svetom. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy, ktoré sa pridŕžajú týchto hlavných línií:

● SPP by mala patriť do širšieho rámca súdržnosti politík EÚ v záujme rozvoja a jej 
vonkajšie vplyvy by sa mali dôkladne monitorovať za účasti vlád a zainteresovaných strán 
z partnerských krajín.

● Vývozné subvencie by sa mali postupne úplne zrušiť. Kým sa tak stane, vývozné náhrady 
by sa nemali poskytovať, ak existuje riziko, že poľnohospodári v rozvojových krajinách 
tým utrpia vážne škody. Vo všeobecnosti môžu opatrenia slúžiace ako záchranná sieť, 
napr. intervenčné nákupy, viesť k nahradeniu nákladov na prispôsobenie, pokiaľ ide 
o výrobcov z krajín mimo EÚ. 

● Politika EÚ a jej závislosť od dovozu bielkovinových plodín má vo vyvážajúcich 
rozvojových krajinách negatívny environmentálny a sociálny vplyv. Podpora pestovania 
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strukovín v Európe by takisto mohla viesť k zmierneniu zmeny klímy a mohla by 
pozitívne prispieť k biodiverzite a úrodnosti pôdy. 

● Ako Výbor pre rozvoj navrhol už v roku 2011, priame platby by sa mali oddeliť 
od výroby „s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre poľnohospodárske výrobky z EÚ 
a rozvojových krajín a stimulovať spravodlivý obchod a udržateľný rast“.

Rozvojová politika a politický dialóg sa musia používať cielene, aby sa rozvojovým krajinám 
umožnilo využívať výhody plynúce z medzinárodného obchodu s poľnohospodárskymi 
výrobkami a uplatňovať – podobne ako Únia – moderné nástroje riadenia trhu. Spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko si je vedomá toho, že niektoré úlohy jednoducho nemožno 
riešiť v rámci tohto nariadenia, napr. pokiaľ ide o otázku posilnenia dodávateľských reťazcov 
EÚ – AKT a dodávateľských reťazcov v rámci samotných krajín AKT. Keďže výrobné 
systémy sa v rozvojových krajinách vyvíjali súbežne so systémom EÚ, sú úzko prepojené a 
akákoľvek snaha o posilnenie dodávateľských reťazcov EÚ bude neúspešná, pokiaľ sa toto 
prepojenie dostatočne nezohľadní a zlepšia sa len domáce dodávateľské reťazce EÚ. 
Podporovať by sa malo napr. používanie moderných nástrojov riadenia trhu v rozvojových 
krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách, ako sú väčšia transparentnosť, budovanie 
kapacít, včasná výmena informácií o normách a technických predpisoch alebo podpora 
s ohľadom na rokovania o zmluvách.  

Hlavnou výzvou pre súdržnosť politík v záujme rozvoja je situácia, keď sú záujmy 
rozvojových krajín a Európy v konflikte. V dlhodobom výhľade by sa tieto záujmy mali 
zosúladiť a uľahčiť by sa malo dosiahnutie stavu, ktorý by prinášal prospech pre obe strany. 
Cieľom návrhov spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko teda nie je narušiť 
legitímne ciele SPP, ale v náležitých prípadoch, keď je to potrebné z hľadiska rozvojovej 
politiky, pristúpiť k ich selektívnej úprave.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Reforma by mala zabezpečiť, aby sa v 
súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ) v SPP 
zohľadňovali ciele rozvojovej spolupráce 
vrátane cieľov, ktoré boli schválené v 
rámci OSN a iných medzinárodných 
organizácií. Opatrenia prijaté v rámci 
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tohto nariadenia by nemali ohroziť 
kapacitu potravinovej produkcie a 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť, najmä 
v najmenej rozvinutých krajinách, a 
prispejú k splneniu záväzkov Únie vo 
vzťahu k zmierneniu zmeny klímy.

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové 
krajiny, zohľadňovať rozvojové ciele. Hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce je uľahčenie 
poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a posilnenie globálnej potravinovej 
bezpečnosti. Poľnohospodárska politika EÚ má vonkajšie účinky a ovplyvňuje najmä obchod 
s poľnohospodárskymi výrobkami. Zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja si vyžaduje, aby 
sa prípadný dosah na miestne poľnohospodárske trhy a miestnych výrobcov v rozvojových 
krajinách monitoroval a aby sa mu, pokiaľ možno, zamedzilo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Pri výrobe ovocia a zeleniny a ich 
uvádzaní na trh by sa mali v plnej miere 
zohľadniť environmentálne otázky vrátane 
pestovateľských postupov, nakladania 
s odpadovým materiálom a nakladania s 
výrobkami stiahnutými z trhu, najmä 
pokiaľ ide o ochranu kvality vody, 
zachovania biodiverzity a udržiavania 
krajiny.

(34) Pri výrobe ovocia a zeleniny a ich 
uvádzaní na trh by sa mali v plnej miere 
zohľadniť environmentálne otázky vrátane 
pestovateľských postupov, nakladania 
s odpadovým materiálom a nakladania s 
výrobkami stiahnutými z trhu, najmä 
pokiaľ ide o ochranu kvality vody,
zachovania biodiverzity a udržiavania 
krajiny. Prioritu treba dávať výrobkom 
spravodlivého obchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(83) Na zabezpečenie spravodlivého 
vyváženia práv a povinností 
cukrovarníckych podnikov a pestovateľov 
cukrovej repy budú stále potrebné osobitné 

(83)  Na zabezpečenie spravodlivého 
vyváženia práv a povinností, 
transparentnosti pri tvorbe cien 
a spravodlivých zmluvných dohôd
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nástroje. Mali by sa preto prijať štandardné 
ustanovenia, ktorými sa dohody medzi 
nimi budú riadiť.

cukrovarníckych podnikov a pestovateľov 
cukrovej repy najmä z rozvojových krajín
budú stále potrebné osobitné nástroje. Mali 
by sa preto prijať štandardné ustanovenia, 
ktorými sa dohody medzi nimi budú riadiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 94

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(94) Jednotný trh zahŕňa systém 
obchodovania na vonkajších hraniciach 
Únie. Tento systém obchodovania by mal 
zahŕňať dovozné clá a vývozné náhrady a 
mal by v zásade stabilizovať trh Únie. 
Systém obchodovania by mal vychádzať zo 
záväzkov prijatých v rámci uruguajského 
kola mnohostranných obchodných 
rokovaní a v bilaterálnych dohodách.

(94) Jednotný trh zahŕňa systém 
obchodovania na vonkajších hraniciach 
Únie. Tento systém obchodovania by mal 
zahŕňať dovozné clá a na obmedzený čas 
by mal naďalej zahŕňať vývozné náhrady 
a mal by v zásade stabilizovať trh Únie. 
Systém obchodovania by mal vychádzať zo 
záväzkov prijatých v rámci uruguajského 
kola mnohostranných obchodných 
rokovaní a v bilaterálnych dohodách a mal 
by zohľadňovať rozvojové ciele Únie a jej 
záväzky voči rozvojovým krajinám, ako aj 
záväzok prijatý v rámci ministerského 
vyhlásenia WTO z roku 2005 odstrániť 
všetky formy vývozných dotácií do roku 
2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 105

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(105) Systém ciel umožňuje upustiť od 
všetkých ostatných ochranných opatrení na 
vonkajších hraniciach Únie. Vo 
výnimočných prípadoch by sa vnútorný trh 
a colný mechanizmus mohli preukázať ako 
nedostatočné. S cieľom neponechať v 
takýchto prípadoch trh Únie bez ochrany 
voči narušeniam, ktoré by z toho mohli 
vyplynúť, by sa malo Únii umožniť 

(105) Systém ciel umožňuje upustiť od 
všetkých ostatných ochranných opatrení na 
vonkajších hraniciach Únie. Vo 
výnimočných prípadoch by sa vnútorný trh 
a colný mechanizmus mohli preukázať ako 
nedostatočné. S cieľom neponechať v 
takýchto prípadoch trh Únie bez ochrany 
voči narušeniam, ktoré by z toho mohli 
vyplynúť, by sa malo Únii umožniť 
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bezodkladne prijať všetky potrebné 
opatrenia. Také opatrenia by mali byť v 
súlade s medzinárodnými záväzkami Únie.

bezodkladne prijať všetky potrebné 
opatrenia. Také opatrenia by mali byť v 
súlade s medzinárodnými záväzkami Únie 
a súdržnosťou politík v záujme rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 107

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 o 
hodnotu a množstvo.

(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 o 
hodnotu a množstvo. Vývozné náhrady by 
sa mali do roku 2016 postupne zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 109a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(109a) S cieľom zabezpečiť súdržnosť 
politík v záujme rozvoja by sa mala 
Komisii udeliť právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide 
o kritériá a postupy poskytovania 
vývozných náhrad pri vývoze do 
rozvojových krajín.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu 107.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Súdržnosť politík v záujme rozvoja

V súlade s článkom 208 ZFEÚ sa pri 
vykonávaní tohto nariadenia zohľadňujú 
ciele rozvojovej spolupráce vrátanie 
cieľov schválených v rámci Organizácie 
Spojených národov a ďalších 
medzinárodných organizácií. Opatrenia 
prijaté podľa tohto nariadenia 
neohrozujú kapacitu výroby potravín ani 
dlhodobú potravinovú bezpečnosť 
rozvojových krajín, najmä najmenej 
rozvinutých krajín, a prispievajú 
k splneniu záväzkov Únie v oblasti 
zmierňovania zmeny klímy.

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové 
krajiny, zohľadňovať rozvojové ciele. Hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce je uľahčenie 
poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a posilnenie globálnej potravinovej 
bezpečnosti. Poľnohospodárska politika EÚ má vonkajšie účinky a ovplyvňuje najmä obchod 
s poľnohospodárskymi výrobkami. Zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja si vyžaduje, aby 
sa prípadný dosah na miestne poľnohospodárske trhy a miestnych výrobcov v rozvojových 
krajinách monitoroval a aby sa mu, pokiaľ možno, zamedzilo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Časť 2 – článok 21 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pri koncipovaní svojich stratégií členské 
štáty vypracujú zoznam výrobkov sektora 
ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a 
zeleniny a banánov, ktoré budú oprávnené 
v rámci ich príslušných programov. Tento 
zoznam však neobsahuje výrobky vylúčené 

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

výrobky spravodlivého obchodu. Tento 
zoznam však neobsahuje výrobky vylúčené 
opatreniami, ktoré Komisia prijala 
prostredníctvom delegovaných aktov podľa 
článku 22 ods. 2 písm. a). Členské štáty pri 
výbere svojich výrobkov vychádzajú z 
objektívnych kritérií, medzi ktoré môže 
patriť sezónnosť, dostupnosť výrobkov 
alebo environmentálne otázky. V tejto 
súvislosti členské štáty môžu uprednostniť 
výrobky pochádzajúce z Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Vzhľadom na osobitosti obchodovania 
medzi Úniou a určitými tretími krajinami a 
osobitného charakteru niektorých 
poľnohospodárskych výrobkov je Komisia 
poverená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 160 s cieľom vymedziť 
podmienky, za ktorých sa dovezené 
výrobky považujú za spĺňajúce obchodné 
normy Únie na rovnakej úrovni, a 
podmienky, za ktorých sa umožňuje 
odchýlenie od článku 58, a určiť pravidlá 
týkajúce sa uplatňovania obchodných 
noriem na výrobky, ktoré sa z Únie 
vyvážajú. V súlade s rozvojovými cieľmi a 
medzinárodnými záväzkami EÚ sa 
osobitná pozornosť venuje odstráneniu 
zbytočných prekážok vývozu z rozvojových 
krajín a včasnému oznamovaniu zmien, 
ktoré majú pre tieto krajiny osobitný 
význam.

Odôvodnenie

Článok by mal lepšie odzrkadľovať konkrétne povinnosti EÚ vyplývajúce z Dohody 
o technických prekážkach obchodu, v ktorej sa stanovuje, že členovia zabezpečujú, aby 
technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody nevytvárali zbytočné prekážky 
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vývozu z rozvojových krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 117 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecné ustanovenia Všeobecné ustanovenia
1. Bez toho, aby boli dotknuté prípady, keď 
sa dovozné alebo vývozné povolenia 
vyžadujú v súlade s týmto nariadením, 
dovoz na účel prepustenia do voľného 
obehu alebo vývoz jedného alebo 
viacerých poľnohospodárskych výrobkov 
do Únie alebo z Únie môže podliehať 
predloženiu povolenia, pričom sa zohľadní 
potreba povolení na riadenie príslušných 
trhov a najmä na monitorovanie obchodu s 
príslušnými výrobkami.

1. Bez toho, aby boli dotknuté prípady, keď 
sa dovozné alebo vývozné povolenia 
vyžadujú v súlade s týmto nariadením, 
dovoz na účel prepustenia do voľného 
obehu alebo vývoz jedného alebo 
viacerých poľnohospodárskych výrobkov 
do Únie alebo z Únie môže podliehať 
predloženiu povolenia, pričom sa zohľadní 
potreba povolení na riadenie príslušných 
trhov, na monitorovanie obchodu s 
príslušnými výrobkami a v prípade potreby 
na monitorovanie obchodu s rozvojovými 
krajinami a na zabezpečenie súladu 
s rozvojovými cieľmi EÚ.

Odôvodnenie

Vývozné licencie by sa mohli využívať ako nástroj na monitorovanie a prípadne aj 
na reguláciu obchodu s rozvojovými krajinami, pokiaľ ide o citlivé výrobky, a to s cieľom 
vyhnúť sa nepriaznivým účinkom, ktoré by mohli vyplynúť pre rozvíjajúce sa 
poľnohospodárske odvetvia v rozvojových krajinách. Pritom sa treba vyhnúť jednostranným 
obmedzeniam vývozu, a to prostredníctvom úzkej spolupráce s vládou príslušnej partnerskej 
krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 136 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. S cieľom zabezpečiť súdržnosť politík 
v záujme rozvoja by sa nemali poskytovať 
žiadne vývozné náhrady pri vývoze do 
rozvojových krajín, ak existuje riziko, že 
vývoz príslušného výrobku by mal 
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na miestnych výrobcov škodlivý vplyv. 
Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 160 tohto nariadenia prijať 
delegované akty s cieľom vymedziť 
podmienky a postupy poskytovania 
vývozných náhrad pri vývoze 
do rozvojových krajín.

Odôvodnenie

Komisia by mala v prechodnom období, počas ktorého je stále možné uplatňovať vývozné 
náhrady, vymedziť kritériá a postupy poskytovania vývozných náhrad pri vývoze 
do rozvojových krajín, najmä do najmenej rozvinutých krajín, čím sa zabezpečí, aby bol vývoz 
v súlade s rozvojovými cieľmi EÚ. Potrebné je vyhnúť sa najmä akýmkoľvek vývozným 
náhradám pri vývoze, ktoré by mali na miestnych výrobcov v rozvojových krajinách škodlivý 
vplyv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Časť 5 – článok 157 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely uplatňovania tohto nariadenia, 
monitorovania, analýzy a riadenia trhu 
s poľnohospodárskymi výrobkami, 
zaistenia transparentnosti trhu, riadneho 
fungovania opatrení SPP, overovania, 
kontrolovania, monitorovania, hodnotenia 
opatrení SPP a ich podrobenia auditu, 
plnenia medzinárodných dohôd vrátane 
požiadaviek týkajúcich sa oznamovania 
podľa uvedených dohôd môže Komisia 
v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 
prijať potrebné opatrenia týkajúce sa 
oznámení, ktoré podniky, členské štáty 
a/alebo tretie krajiny majú vykonávať. 
Zohľadní pritom potreby týkajúce sa 
údajov a synergie medzi prípadnými 
zdrojmi údajov.

Na účely uplatňovania tohto nariadenia, 
monitorovania, analýzy a riadenia trhu 
s poľnohospodárskymi výrobkami, 
zaistenia transparentnosti trhu, riadneho 
fungovania opatrení SPP, overovania, 
kontrolovania, monitorovania, hodnotenia 
opatrení SPP a ich podrobenia auditu, 
plnenia medzinárodných dohôd a 
súdržnosti politík v záujme rozvoja vrátane 
požiadaviek týkajúcich sa oznamovania 
podľa uvedených dohôd môže Komisia 
v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 
prijať potrebné opatrenia týkajúce sa 
oznámení, ktoré podniky, členské štáty 
a/alebo tretie krajiny majú vykonávať. 
Zohľadní pritom potreby týkajúce sa 
údajov a synergie medzi prípadnými 
zdrojmi údajov, ako aj údaje z tretích 
krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
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Návrh nariadenia
Časť 5 – článok 159 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca. programov v oblasti 
poľnohospodárstva v rámci nástroja 
financovania rozvojovej spolupráce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Časť 6 – článok 165 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Články 133 až 141 sa uplatňujú do 31. 
decembra 2016.



AD\905913SK.doc 13/13 PE485.893v02-00

SK

POSTUP

Názov Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami 
(nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

Referenčné čísla COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD)

Gestorský výbor
       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI
25.10.2011

Výbor požiadaný o stanovisko
       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE
25.10.2011

Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko
       dátum menovania

Birgit Schnieber-Jastram
7.11.2011

Prerokovanie vo výbore 24.4.2012

Dátum prijatia 19.6.2012

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

27
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, 
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, 
Michał Tomasz Kamiński, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, 
Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Eleni 
Theocharous, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner, Csaba Őry, 
Judith Sargentini, Patrizia Toia

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Ioan Enciu, Gabriele Zimmer


