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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je třeba, aby v rámci výrobního 
řetězce potravin došlo k vyvážení sil ve 
prospěch výrobců.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(2) Je zvláště důležité, aby Komise vedla 
odpovídající konzultace ve všech fázích 
přípravy, provádění, sledování
a vyhodnocování, a to i na odborné úrovni.
Veřejná účast by měla být zachována na 
místní, regionální, vnitrostátní a evropské 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Měly by být zohledněny cíle 
stanovené Evropskou komisí pro budoucí 
společnou zemědělskou politiku v oblasti 
udržitelného hospodaření s přírodními 
zdroji, zajišťování potravin, zemědělské 
činnosti v rámci celé Evropy, vyváženého 
regionálního rozvoje, 
konkurenceschopnosti evropského 
zemědělství a zjednodušení SZP.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Pro zemědělce je zvláště důležité, aby 
se zjednodušily administrativní předpisy
pro provádění společné zemědělské 
politiky, aniž by toto zjednodušení vedlo
k nadměrné normalizaci kritérií, která by 
nezohledňovala specifické místní
a regionální podmínky.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Finanční prostředky Unie jsou 
nezbytné jako motivace pro organizace 
schválených hospodářských subjektů
k vypracování akčních programů určených 
ke zlepšení kvality produkce olivového 
oleje a stolních oliv. V tomto ohledu by 
toto nařízení mělo stanovit, že podpora 
Unie má být přidělována podle důležitosti 
opatření prováděných v rámci dotyčných 
pracovních programů. Dotčené činnosti by 
však měly být omezeny na ty nejužitečnější

(30) Finanční prostředky Unie jsou 
nezbytné jako motivace pro organizace 
schválených hospodářských subjektů
k vypracování akčních programů určených 
ke zlepšení kvality produkce olivového 
oleje a stolních oliv, a to zejména pokud 
jde o regiony v zemích na jihu EU, které 
se na produkci oliv specializují. V tomto 
ohledu by toto nařízení mělo stanovit, že 
podpora Unie má být přidělována podle 
důležitosti opatření prováděných v rámci 
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a mělo by být zavedeno spolufinancování
v zájmu zlepšení kvality těchto programů.

dotyčných pracovních programů. Dotčené 
činnosti by však měly být omezeny na ty 
nejužitečnější a mělo by být zavedeno 
spolufinancování v zájmu zlepšení kvality 
těchto programů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V regionech se slabou organizací 
produkce v odvětví ovoce a zeleniny by 
mělo být umožněno poskytnutí 
dodatečných vnitrostátních finančních 
příspěvků. V případě členských států, které 
jsou z hlediska struktur obzvláště 
znevýhodněny, by tyto příspěvky měly být 
hrazeny Unií.

(37) V regionech se slabou organizací 
produkce v odvětví ovoce a zeleniny, 
zejména v horských oblastech, na 
ostrovech a v regionech zemí na jihu EU, 
které jsou zvláště ohroženy extrémními 
klimatickými jevy, např. suchem, by mělo 
být umožněno poskytnutí dodatečných 
vnitrostátních finančních příspěvků.
V případě členských států, které jsou
z hlediska struktur obzvláště 
znevýhodněny a zasaženy současnou
sociální a hospodářskou krizí, by tyto 
příspěvky měly být hrazeny Unií.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) S ohledem na zájem spotřebitelů 
dostávat vhodné a transparentní informace
o produktech by mělo být možné určit 
místo hospodaření případ od případu na 
odpovídající zeměpisné úrovni při 
zohlednění zvláštností určitých odvětví, 
především pokud jde o zpracované 
zemědělské produkty.

(54) S ohledem na zájem spotřebitelů 
dostávat vhodné a transparentní informace
o produktech by mělo být možné určit 
místo hospodaření případ od případu na 
odpovídající zeměpisné úrovni
s přihlédnutím k tomu, že neúplné
a nesprávné informace mohou ovlivnit 
hospodářskou a výrobní strukturu dané 
oblasti, a při zohlednění zvláštností 
určitých odvětví na regionální úrovni, 
především pokud jde o zpracované 
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zemědělské produkty.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 160, je-li to v případě potřeby 
nezbytné pro vytvoření transparentnosti 
trhu, s cílem stanovit podmínky, za kterých 
může rozhodnout o poskytnutí podpory 
soukromého skladování produktů 
uvedených v článku 16, a to s ohledem na 
zjištěné průměrné tržní ceny v Unii
a referenční ceny dotčených produktů nebo 
na potřebu reagovat na zvláště obtížnou
a restriktivní situaci na trhu nebo 
hospodářský vývoj a situaci v odvětví, 
které výrazně ovlivňují produkci
a uvádění výrobků na trh v jednotlivých 
regionech EU v jednom nebo více 
členských státech.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 50 % v méně rozvinutých regionech; a) 60 % v méně rozvinutých regionech;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 40 % v jiných než méně rozvinutých b) 50 % v jiných než méně rozvinutých 



AD\918156CS.doc 7/8 PE494.633v02-00

CS

regionech; regionech;

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 112 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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