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Pozměňovací návrh 1
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Komise by ve svých návrzích měla 
stanovit koncepci reformy společné 
zemědělské politiky, která má zásadní 
význam pro zachování evropského 
zemědělství a venkovských oblastí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Komise by měla zvážit zavedení 
regulace trhů na vyšší úrovni s 
přihlédnutím k zemědělské činnosti 
v jednotlivých oblastech EU.

Or. pt

Pozměňovací návrh 3
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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



PE496.469v01-00 4/51 AM\913428CS.doc

CS

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) Obchodní politika EU by měla brát 
v úvahu zemědělskou činnost v různých 
oblastech Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 5
Nikos Chrysogelos

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 
příprav, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Společná zemědělská politika ve 
smyslu ustanovení Smlouvy o fungování 
Evropské unie musí venkovskému 
obyvatelstvu umožnit patřičnou životní 
úroveň, srovnatelnou s životní úrovní 
většiny obyvatel. K dosažení tohoto cíle by 
měla napomoci opatření pro stabilizaci 
trhu, která by producentům zajišťovala 
stálé ceny a současně zaručovala i 
přiměřené ceny pro spotřebitele.

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Luís Paulo Alves

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

(5c) Komise by ve svém návrhu měla 
zohlednit konkurenceschopnost malých a 
středně velkých podniků, oblastí 
s přírodními omezeními a ostrovních 
regionů a některých oslabených odvětví 
výroby.

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5d) Pro zemědělce je velmi důležité 
zjednodušení administrativních předpisů 
pro provádění společné zemědělské 
politiky, toto zjednodušení ovšem nesmí 
vést k nadměrné normalizaci kritérií, 
která by dostatečným způsobem 
nezohledňovala specifické místní a 
regionální podmínky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) S ohledem na praxi a zkušenosti z 
předchozích společných organizací trhů by 
systém intervencí pro každé dotčené 
odvětví měl být odpovídajícím způsobem k 
dispozici během určitých období roku a 

(14) S ohledem na praxi a zkušenosti z 
předchozích společných organizací trhů by 
systém intervencí pro každé dotčené 
odvětví měl být odpovídajícím způsobem k 
dispozici vždy, když je jeho spuštění 



AM\913428CS.doc 7/51 PE496.469v01-00

CS

měl by být během těchto období otevřen 
buď trvale nebo v závislosti na tržních 
cenách.

jednoznačně potřebné, a otevřen buď 
trvale, nebo v závislosti na tržních cenách.

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Komise by poté, co budou známy 
výsledky nových posouzení dopadů, měla 
být ochotna znovu uvážit svůj návrh na 
zrušení různých systémů kvót a práv na 
produkci (cukru, mléka a práv týkajících 
se výsadby révy), zvláště jedná-li se 
o znevýhodněné oblasti, konkrétně oblasti 
horské.

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Komise by měla zachovat 
mechanismy preference Společenství 
a upřednostnit nástroje pro intervenci 
a skladování (veřejné i soukromé).

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14c) Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci není schopen dostatečným 
způsobem reagovat na dopady, které mají 
obchodní dohody na oblast zemědělství; 
tyto reakce a odpovídající rozpočtové 
prostředky by měly být převedeny do 
oblasti působnosti společné zemědělské 
politiky a jejího rozpočtu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Měla by být podpořena spotřeba 
ovoce, zeleniny a mléčných produktů u 
dětí, a to i trvalým zvýšením podílu těchto 
produktů v jídelníčku dětí v době, kdy se 
utvářejí jejich stravovací návyky. Proto by 
měla být propagována podpora Unie 
určená financování či spolufinancování 
dodávek těchto produktů dětem ve 
školských zařízeních.

(25) Měla by být podpořena spotřeba 
ovoce, zeleniny a mléčných produktů u 
dětí, a to i trvalým zvýšením podílu těchto 
produktů v jídelníčku dětí v době, kdy se 
utvářejí jejich stravovací návyky. Proto by 
měla být propagována podpora Unie 
určená financování či spolufinancování 
dodávek těchto produktů dětem ve 
školských zařízeních a zároveň by mělo 
být podporováno zásobování, jehož 
základem by byla sezónní produkce a 
krátký řetězec.

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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 
a mělo by být zavedeno spolufinancování v 
zájmu zlepšení kvality těchto programů.

(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 oblasti v zemích jižní části Unie, 
které se na tuto produkci specializují. 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 
a mělo by být zavedeno spolufinancování v 
zájmu zlepšení kvality těchto programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 a ostrovních 
oblastech a v oblastech států v jižní části 
Unie, které jsou zvláště postiženy 
klimatickými problémy, jako je sucho, by 
mělo být umožněno poskytnutí 
dodatečných vnitrostátních finančních 
příspěvků. V případě členských států, které 
jsou z hlediska struktur obzvláště 
znevýhodněny a postiženy v souvislosti se 
stávající hospodářskou a společenskou 
krizí, by tyto příspěvky měly být hrazeny 
Unií.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Včelařství se vyznačuje různorodostí 
podmínek produkce a výnosů a 
rozptýlením a rozmanitostí hospodářských 
subjektů, a to jak v oblasti produkce, tak i v 
jednotlivých fázích uvádění na trh. Kromě 
toho je vzhledem k rozšíření varroázy 
v několika členských státech v posledních 
letech a vzhledem k problémům, které tato 
choroba způsobuje v produkci medu, 
nadále nezbytný zásah Unie, protože 
varroázu nelze úplně vymýtit a je třeba ji 
ošetřovat schválenými produkty. Vzhledem 
k těmto okolnostem a s cílem zlepšit 
produkci a uvádění včelařských produktů 
na trh v Unii by měly být vnitrostátní 
programy pro toto odvětví vypracovávány 
každé tři roky ve snaze zlepšit obecné 
podmínky produkce včelařských produktů 
a jejich uvádění na trh. Na financování 
těchto vnitrostátních programů by se měla 
podílet Unie.

(44) Včelařství se vyznačuje různorodostí 
podmínek produkce a výnosů a 
rozptýlením a rozmanitostí hospodářských 
subjektů, a to jak v oblasti produkce, tak i v 
jednotlivých fázích uvádění na trh. Kromě 
toho je vzhledem k rozšíření varroázy 
v několika členských státech v posledních 
letech a vzhledem k problémům, které tato 
choroba způsobuje v produkci medu, 
nadále nezbytný zásah Unie, protože 
varroázu nelze úplně vymýtit a je třeba ji 
ošetřovat schválenými produkty. Vzhledem 
k těmto okolnostem a s cílem zlepšit 
produkci a uvádění včelařských produktů 
na trh v Unii by měly být vnitrostátní 
programy pro toto odvětví vypracovávány 
každé tři roky ve snaze zlepšit obecné 
podmínky produkce včelařských produktů 
a jejich uvádění na trh. Tyto vnitrostátní 
programy musí být částečně financovány 
Unií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Jedním z klíčových opatření 
způsobilých pro vnitrostátní programy 
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podpory by měla být propagace 
zemědělských produktů Unie a jejich 
uvádění na trh v Unii a ve třetích zemích.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Giommaria Uggias

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 dopadům, které mohou 
mít neúplné a nesprávné informace na 
hospodářské a výrobní uspořádání dané 
oblasti, a při zohlednění zvláštností 
určitých odvětví na regionální úrovni, 
především pokud jde o zpracované 
zemědělské produkty.

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Komise by měla zajistit spravedlivé 
vyvážení práv a povinností producentů 
v odvětví cukru v Unii, například umožnit 
všem zúčastněným stranám spravedlivé 
podmínky přístupu k surovinám, aby tak 
zohlednila zvláštnosti odvětví cukru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(84a) Neskončí-li uplatňování kvót v roce 
2015, jak je plánováno, měla by být 
platnost revidované verze stávajícího 
systému kvót prodloužena až do konce 
hospodářského roku 2019–2020, aby tak 
umožnila pěstitelům cukrové řepy úplně 
se přizpůsobit rozsáhlé reformě provedené 
v odvětví cukru v roce 2006 a pokračovat 
ve snaze o dosažení 
konkurenceschopnosti, která začala 
uskutečněním této reformy. Revidovaný 
systém by měl umožnit všem členským 
státům, které si to přejí, využívat kvóty na 
cukr. Podpora Unie by měla být zaměřena 
na rozšiřování cukrovarnického průmyslu 
v Unii a měla by být poskytována podpora 
na počáteční náklady při zpracování 
cukru v členských státech. Značné 
opakující se napětí pozorované na 
evropském trhu s cukrem však vyžaduje 
mechanismus, který by po nezbytně 
dlouhou dobu automaticky označoval 
cukr, na nějž se nevztahují kvóty, jako 
cukr, na nějž se kvóty vztahují, aby tak 
bylo možné zachovat strukturální 
rovnováhu tohoto trhu.

Or. en

Odůvodnění

Po reformách provedených v odvětví cukru v uplynulých deseti letech nyní existuje zastaralý 
systém kvót, který nezajišťuje potřeby trhu s cukrem v EU. V tomto strategickém odvětví, které 
je základem celé škály potravinářských odvětví, je Evropa nyní závislá na dovozu ze třetích 
zemí.
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Pozměňovací návrh 22
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 85

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(85) Organizace producentů a jejich 
sdružení mohou hrát užitečnou úlohu při 
soustředění nabídky a podpoře 
osvědčených postupů. Mezioborové 
organizace mohou hrát významnou úlohu 
při zajišťování dialogu mezi subjekty 
dodavatelského řetězce a při podpoře 
osvědčených postupů a transparentnosti 
trhu. Stávající pravidla týkající se 
vymezení a uznávání těchto organizací a 
jejich sdružení zahrnujících některá 
odvětví by proto měla být harmonizována, 
zefektivněna a rozšířena, aby se stanovilo 
uznávání na žádost podle předpisů 
stanovených v právu EU ve všech 
odvětvích.

(85) Organizace producentů a jejich 
sdružení mohou hrát užitečnou úlohu při 
soustředění nabídky a podpoře 
osvědčených postupů. Uznává, že je třeba 
zvýšit úsilí s cílem dále posílit postavení 
organizací producentů v některých 
členských státech. Mezioborové 
organizace mohou hrát významnou úlohu 
při zajišťování dialogu mezi subjekty 
dodavatelského řetězce a při podpoře 
osvědčených postupů a transparentnosti 
trhu. Stávající pravidla týkající se 
vymezení a uznávání těchto organizací a 
jejich sdružení zahrnujících některá 
odvětví by proto měla být harmonizována, 
zefektivněna a rozšířena, aby se stanovilo 
uznávání na žádost podle předpisů 
stanovených v právu EU ve všech 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 91 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(91a) Má-li být producentům zabezpečena 
možnost získat spravedlivý podíl na 
příjmech v rámci potravinářského 
dodavatelského řetězce, musí se politiky 
Unie vztahovat i na smluvní vztahy 
uzavírané mezi producenty, zpracovateli a 
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distribuční fází a zahrnovat veškeré 
smluvní vztahy uzavřené v rámci tohoto 
řetězce, a to na základě komplexního 
přístupu, který umožní, aby se spravedlivé 
rozdělení výnosů stalo dosažitelným cílem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 146

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(146) Podle nařízení (EU) č. [KOM(2010) 
799] skončí několik odvětvových opatření, 
včetně opatření týkajících se kvót na
mléko, kvót na cukr a ostatních opatření v 
odvětví cukru a omezení při výsadbě révy
a rovněž některých státních podpor, v 
přiměřeném období po vstupu tohoto 
nařízení v platnost. Po zrušení nařízení 
(EU) č. [KOM(2010) 799] by měla 
příslušná ustanovení nadále platit až do 
skončení dotčených režimů.

(146) Zrušení některých systémů kvót a 
práv na produkci (cukru, mléka a práv 
týkajících se výsadby révy) musí být 
podrobeno důkladnému posouzení, které 
zohlední konkrétní situaci všech 
jednotlivých dotčených odvětví a jeho 
dopad v rámci celé Unie z hlediska 
jednotlivých odvětví a území.

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 149

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 

(149) Pokud jde o smluvní vztahy v 
odvětví mléka a mléčných výrobků, jsou 
opatření stanovená tímto nařízením 
odůvodněná za současných hospodářských 
podmínek trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky a struktury dodavatelského 
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řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu (a to před 
zrušením kvót na mléko a po něm), aby 
mohla dosáhnout plného účinku. Vzhledem 
ke své dalekosáhlé povaze by nicméně 
měla být dočasná a měla by podléhat 
přezkumu. Komise by měla přijmout 
zprávy o vývoji trhu s mlékem, které by 
měly obsahovat zejména možné pobídky, 
jež by zemědělce vedly k uzavírání dohod 
o společné výrobě a jež mají být 
předloženy do 30. června 2014 a 31. 
prosince 2018,

řetězce. Měla by se tedy použít na 
dostatečně dlouhou dobu, aby mohla 
dosáhnout plného účinku. Vzhledem ke své 
dalekosáhlé povaze by nicméně měla být 
dočasná a měla by podléhat přezkumu. 
Komise by měla přijmout zprávy o vývoji 
trhu s mlékem, které by měly obsahovat 
zejména možné pobídky, jež by zemědělce 
vedly k uzavírání dohod o společné výrobě 
a jež mají být předloženy do 30. června 
2014 a 31. prosince 2018,

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely tohoto nařízení se 
„nepříznivými klimatickými jevy“ rozumí 
nepříznivé povětrnostní podmínky, jako 
mráz, krupobití, led, déšť nebo sucho, 
které zničí celkovou produkci nebo 
produkci určité plodiny nebo je sníží 
o více než 30 % ve srovnání s průměrnou 
roční produkcí dotyčného zemědělce. Tato 
průměrná roční produkce je odvozena od 
průměrné výroby v předcházejícím 
tříletém období nebo od tříletého průměru
stanoveného na základě předcházejícího 
pětiletého období s vyloučením nejvyšší 
a nejnižší hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Giommaria Uggias
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) odvětví olivového oleje a stolních oliv;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenici obecnou, ječmen a kukuřici; a) pšenici obecnou a tvrdou, ječmen a 
kukuřici;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pšenice obecné, ječmene a kukuřice od 
1. listopadu do 31. května;

a) pšenice obecné a tvrdé, ječmene a 
kukuřice od 1. listopadu do 31. května;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b



AM\913428CS.doc 17/51 PE496.469v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně 
konkrétních odrůd nebo druhů neloupané 
rýže), pokud to vyžaduje situace na trhu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2;

b) může být zahájena Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
tvrdou pšenici, ječmen, kukuřici a 
neloupanou rýži (včetně konkrétních odrůd 
nebo druhů neloupané rýže), pokud to 
vyžaduje situace na trhu. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2;

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u ječmene, kukuřice, neloupané rýže a 
hovězího a telecího masa.

b) u tvrdé pšenice, ječmene, kukuřice, 
neloupané rýže a hovězího a telecího masa.

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Seán Kelly

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 

1. Komise se zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160 k rozšíření stávajícího závazného 
systému automatického přidělování 
podpory soukromého skladování mléčných 
produktů na všechny zemědělské produkty 
uvedené v článku 16.
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
situaci na trhu nebo hospodářský vývoj a 
situaci v odvětví, jež jsou zvláště 
nepříznivé a omezující a mají vážný dopad 
na výrobu a prodej v jednotlivých 
regionech Unie v jednom nebo více 
členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout o poskytnutí 
podpory soukromého skladování produktů 
uvedených v článku 16, a to s ohledem na 
podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 162 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů stanoví podporu soukromého 
skladování uvedenou v článku 16 předem 
nebo na základě nabídkového řízení. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 162 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů omezit poskytování 
podpory soukromého skladování nebo 
stanovit podporu soukromého skladování 

vypouští se
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podle členského státu nebo regionu 
členského státu na základě zjištěných 
průměrných tržních cen. Tyto prováděcí 
akty se přijímají v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 162 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Giommaria Uggias

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracovávání strategií sestaví 
členské státy seznam produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které budou 
způsobilé v rámci jejich projektů. Tento 
seznam však nesmí zahrnovat produkty, 
které jsou vyloučeny opatřeními přijatými 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 22 odst. 2 písm. a). Při 
volbě produktů vycházejí členské státy z 
objektivních kritérií, včetně sezónnosti, 
dostupnosti produktu či problematiky
životního prostředí. V této souvislosti 
mohou členské státy dát přednost 
produktům pocházejícím z Unie.

3. Při vypracovávání strategií sestaví 
členské státy seznam produktů z odvětví 
ovoce a zeleniny, odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny a odvětví banánů, které budou 
způsobilé v rámci jejich projektů. Tento 
seznam však nesmí zahrnovat produkty, 
které jsou vyloučeny opatřeními přijatými 
Komisí prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle čl. 22 odst. 2 písm. a). Při 
volbě produktů vycházejí členské státy z 
objektivních kritérií, včetně sezónnosti a
dostupnosti produktu, a mohou zahrnovat
problematiku životního prostředí. V této 
souvislosti mohou členské státy dát 
přednost produktům pocházejícím z Unie a 
i tak zaručit, aby alespoň 50 % produktů 
bylo místního původu nebo z okruhu 180 
km od místa vydávání.

Or. it

Pozměňovací návrh 38
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 40 % v jiných než méně rozvinutých 
regionech;

b) 50 % v jiných než méně rozvinutých 
regionech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 40
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 75 % v nejvzdálenějších regionech 
uvedených v článku 349 Smlouvy;

c) 85 % v nejvzdálenějších regionech 
uvedených v článku 349 Smlouvy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 41
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) 65 % na menších ostrovech v Egejském d) 75 % na menších ostrovech v Egejském 
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moři vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1405/2006.

moři vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1405/2006.

Or. pt

Pozměňovací návrh 42
Seán Kelly

Návrh nařízení
Článek 101 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 101a
Přidělování kvót

1. Stávající kvóty pro výrobu cukru, 
isoglukózy a inulinového sirupu na 
vnitrostátní či regionální úrovni jsou 
stanoveny v příloze IIIb. Pokud 
uplatňování kvót neskončí v roce 2015, 
jak je plánováno, bude platnost 
revidované verze nynějšího systému kvót 
prodloužena do konce hospodářského 
roku 2019-2020. Revidovaný systém 
umožní všem členským státům, které si to 
přejí, využívat kvóty na cukr. Podpora 
Unie se zaměří na rozšiřování 
cukrovarnického průmyslu v Unii a bude 
poskytována podpora na počáteční 
náklady při zpracování cukru v členských 
státech. 
2. Členské státy přidělí kvótu každému 
podniku vyrábějícímu cukr, isoglukózu 
nebo inulinový sirup usazenému na jejich 
území a schválenému podle článku 101i.
3. V případě, že se kvóta přiděluje 
cukrovarnickému podniku, který má více 
než jednu výrobní jednotku, přijmou 
členské státy opatření, která považují za 
nezbytná pro ochranu zájmů pěstitelů 
cukrové řepy a cukrové třtiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Část 2 – hlava 2 – kapitola 2 – oddíl 1 A (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě výsledků posouzení dopadů 
ukončení platnosti systému kvót na mléko 
a zrušení práv týkajících se výsadby révy 
očekávaného k 31. prosinci 2012 předloží 
Komise do 30. června 2013 návrh týkající 
se pokračování přezkumu postupů 
prováděných za účelem zrušení kvót 
a práv v mlékárenství, vinařství a 
produkci cukrové řepy.

Or. pt

Odůvodnění

Z několika odborných zpráv vyplynulo, že odstranění práv týkajících se výsadby („Studie o 
dopadu uvolnění práv týkajících se výsadby ve vinařském odvětví“, AREV-MOISA, březen 
2012, v pův. znění „Study of the impact of the relaxation of planting rights in the wine 
sector“) a kvót se shoduje s koncentrací produkce v některých regionech, což s sebou nese 
určité hospodářské, územní a environmentální důsledky, které Komise posoudila nesprávným 
způsobem.

Pozměňovací návrh 44
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) Dočasné převody
1. Do konce každého období dvanácti 
měsíců členské státy povolí, aby v 
dotyčném období byly provedeny dočasné 
převody části individuálních kvót, které 
oprávnění producenti nemají v úmyslu 
využít. Členské státy mohou upravit 
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převody podle kategorií producentů nebo 
struktur mlékárenské výroby, mohou je 
omezit ve vztahu k jednotlivým 
odběratelům nebo v rámci regionů, 
mohou povolovat celkové převody v 
případech stanovených v čl. 105h odst. 3 a 
mohou určit, v jaké míře může převodce 
opakovat provádění převodů.
2. Každý členský stát se může rozhodnout, 
že nepoužije odstavec 1 na základě 
jednoho nebo obou těchto kritérií:
a) potřeby napomoci strukturálnímu 
rozvoji a strukturálním změnám;
b) naléhavých správních potřeb.

Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e j (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ej) Schválení
Činnost odběratele podléhá předchozímu 
schválení členským státem v souladu s 
kritérii stanovenými Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 160.
Podmínky, které jsou producenti povinni 
splnit, a informace, které jsou povinni 
poskytnout, týkající se přímého prodeje 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů v souladu s čl. 162 odst. 
2.

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Luís Paulo Alves



AM\913428CS.doc 25/51 PE496.469v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e k (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ek) Dávka z přebytku v případě přímého 
prodeje
1. V případě přímého prodeje a na základě 
rozhodnutí členského státu se příspěvek 
producentů na úhradu dávky z přebytku 
stanoví na příslušné územní nebo 
celostátní úrovni poté, co nevyužitá část 
vnitrostátní kvóty přidělené na přímé 
dodávky byla nebo nebyla přerozdělena.
2. Členské státy stanoví základ pro výpočet 
příspěvku producenta na splatnou dávku z 
přebytku z celkového množství prodaného 
nebo převedeného mléka nebo mléka 
použitého k produkci prodaných nebo 
převedených mléčných výrobků na 
základě kritérií stanovených Komisí 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 160.
3. Za účelem stanovení konečné výše 
dávky z přebytku se nebere v úvahu žádná 
oprava týkající se obsahu tuku.
4. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů v souladu s článkem 105v stanoví, 
jakým způsobem a kdy se má dávka 
z přebytku vyplácet příslušnému orgánu 
dotyčného členského státu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 47
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e l (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(el) Přeplatky a nedoplatky
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1. Pokud se v případě dodávek nebo 
přímého prodeje zjistí, že je nutné uhradit 
dávku z přebytku a že příspěvek vybraný 
od producentů je vyšší než tato dávka, 
může členský stát:
a) použít část přeplatku nebo celý 
přeplatek k financování opatření 
uvedených v čl. 105k odst. 1a nebo
b) přerozdělit tento přeplatek částečně 
nebo úplně producentům, kteří
– náležejí do prioritních kategorií 
stanovených členským státem na základě 
objektivních kritérií a ve lhůtě stanovené 
Komisí nebo
– těm, kteří se dostali do výjimečné situace 
v důsledku některého vnitrostátního 
předpisu, jenž s režimem kvót pro mléko a 
ostatní mléčné výrobky stanoveným v této 
kapitole nesouvisí.
2. Pokud se zjistí, že není nutné hradit 
žádnou dávku z přebytku, vrátí se všechny 
zálohy vybrané odběratelem nebo 
členským státem nejpozději na konci 
následujícího období dvanácti měsíců.
3. Pokud odběratel neplní povinnost 
vybírat příspěvek producentů na dávku z 
přebytku podle čl. 105 písm. q), může 
členský stát vybrat neuhrazené částky 
přímo od producenta, aniž je dotčen 
jakýkoli postih, který může uplatnit vůči 
odběrateli v prodlení.
4. Pokud producent nebo odběratel 
nedodrží lhůtu splatnosti, uhradí 
členskému státu úroky z prodlení, které 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
162 odst. 2.

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e m (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(em) Přenesené pravomoci
Aby se zajistilo, že systém kvót na mléko 
plní svůj účel, zejména co se týče výpočtu 
a účinného používání jednotlivých kvót a 
vybírání a používání dávky z přebytku, 
může Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
42 přijmout pravidla týkající se:
a) dočasně nebo trvale platné konverze 
kvót;
b) používání nevyužitých kvót;
c) hranice opravného faktoru obsahu 
tuku;
d) povinnosti producentů zajišťovat 
dodávky oprávněnému odběrateli;
e) kritérií, jimiž se řídí schvalování 
odběratelů ze strany členských států;
f) objektivních kritérií pro přerozdělování 
přirážky;
g) změn v definici „přímého prodeje“ 
s přihlédnutím k definici „dodávek“, která 
je stanovena v čl. 105a písm. f). 

Or. pt

Pozměňovací návrh 49
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e n (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(en) Prováděcí pravomoci
Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijatých v souladu s přezkumným 
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postupem uvedeným v čl. 162 odst. 2 
stanovit pravidla týkající se:
a) v návaznosti na oznámení ze strany 
členských států definitivní konverze a 
rozdělení vnitrostátních kvót mezi 
dodávky a přímý prodej;
b) koeficientu obsahu tuku pro jednotlivé 
kvóty a opravného koeficientu tuku;
c) mléčných ekvivalentů stanovených 
členskými státy;
d) postupu a lhůt pro vyplacení dávky 
z přebytku a způsobu přerozdělení, snížení 
či předpokládané výše této dávky;
e) uplatnění úroku v případě opožděné 
úhrady;
f) informací poskytovaných producentům 
ohledně nových definic, oznámení 
jednotlivých kvót a dávky z přebytku;
g) sdělení a informací ohledně požadavků 
a dohod týkajících se doplňkové dávky pro 
dané odvětví;
h) vzoru prohlášení o dodávkách a 
přímém prodeji;
i) povinností producentů týkajících se 
prohlášení, která musí učinit, vedení 
záznamů a sdělování informací 
odběratelům;
j) kontrol dodávek a přímého prodeje.

Or. pt

Pozměňovací návrh 50
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) Převody kvót spolu s pozemky
1. Individuální kvóty se v případě prodeje, 
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nájmu, převodu v rámci dědictví nebo 
očekávaného dědictví nebo jakéhokoli 
jiného převodu majícího pro producenta 
srovnatelné právní účinky převádějí spolu 
s daným zemědělským podnikem na 
přebírající producenty v souladu s 
pravidly, jež členské státy stanoví s 
přihlédnutím k plochám užívaným k
produkci mléka nebo k jiným objektivním 
kritériím, případně na základě dohody 
mezi stranami. Část kvóty, která případně 
není převedena spolu se zemědělským 
podnikem, se připojí k vnitrostátní 
rezervě.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny v 
souladu s odstavcem 1 v rámci 
zemědělského nájmu nebo jiným 
způsobem se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy na základě 
objektivních kritérií a s cílem přidělovat 
kvóty výhradně producentům rozhodnout, 
že se kvóta nepřevede spolu se 
zemědělským podnikem.
3. V případě převodu pozemků orgánům 
veřejné správy nebo z důvodu veřejného 
zájmu, nebo pokud je převod prováděn 
pro nezemědělské účely, zajistí členské 
státy, aby byla učiněna opatření nezbytná 
k ochraně oprávněných zájmů stran, a 
zejména aby odstupující producenti, 
pokud to mají v úmyslu, mohli pokračovat 
v produkci mléka.
4. Pokud v případě zemědělských nájmů, 
jejichž lhůta uplyne bez možnosti 
prodloužení za srovnatelných podmínek, 
nebo v situacích, které mají srovnatelné 
právní účinky, neexistuje mezi stranami 
žádná dohoda, převedou se individuální 
kvóty zcela nebo zčásti na producenty, 
kteří tyto podniky přebírají, a to v souladu 
s právními předpisy, které členské státy 
přijaly s přihlédnutím k oprávněným 
zájmům stran.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 51
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) Zvláštní opatření pro provádění 
převodů
1. S cílem úspěšně dokončit 
restrukturalizaci produkce mléka nebo 
zlepšit životní prostředí mohou členské 
státy v souladu s pravidly stanovenými s 
přihlédnutím k oprávněným zájmům 
dotčených osob:
a) poskytnout producentům, kteří se 
zaváží definitivně ukončit zcela nebo 
zčásti svou produkci mléka, náhradu 
formou jedné nebo více ročních splátek a 
takto uvolněné individuální kvóty převést 
do vnitrostátní rezervy;
b) na základě objektivních kritérií stanovit 
podmínky, za kterých mohou producenti 
na počátku období dvanácti měsíců získat 
za úplatu od příslušného orgánu nebo 
subjektu určeného tímto orgánem 
individuální kvóty, které definitivně uvolní 
jiní producenti na konci předcházejícího 
období dvanácti měsíců za náhradu 
vyplacenou v jedné nebo více ročních 
splátkách představující stejnou částku 
jako v případě uvedené platby;
c) centralizovat převody kvót bez pozemků 
a dohlížet na ně;
d) stanovit, že v případě převodu pozemků 
uskutečňovaného s cílem zlepšit životní 
prostředí se individuální kvóta přidělí 
odstupujícímu producentovi, jestliže má v 
úmyslu pokračovat v produkci mléka;
e) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka a na základě objektivních kritérií 
určit regiony nebo sběrné oblasti, v jejichž 
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rámci je povolen definitivní převod kvót, 
aniž by při tom došlo k převodu 
příslušných pozemků;
f) s cílem zlepšit strukturu produkce 
mléka v zemědělském podniku nebo 
přispět k rozšíření produkce povolit 
definitivní převod kvót bez převodu 
příslušných pozemků nebo naopak, a to 
na základě žádosti producenta podané 
příslušnému orgánu nebo subjektu tímto 
orgánem určenému.
2. Odstavec 1 může být prováděn na 
celostátní úrovni, na příslušné územní 
úrovni nebo ve sběrných oblastech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ed) Zadržení kvót
1. Při převodech uvedených v článcích 
105j a 105k mohou členské státy na 
základě objektivních kritérií zadržet část 
individuálních kvót pro svou vnitrostátní 
rezervu.
2. Pokud kvóty byly nebo jsou převedeny 
podle článků 105j a 105k s příslušnými 
pozemky nebo bez nich formou 
zemědělského nájmu nebo jinými 
prostředky se srovnatelnými právními 
účinky, mohou členské státy rozhodnout 
na základě objektivních kritérií a s cílem 
zajistit přidělování kvót výhradně 
producentům, zda a za jakých podmínek 
se celá převedená kvóta nebo její část vrátí 
do vnitrostátní rezervy.

Or. pt



PE496.469v01-00 32/51 AM\913428CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 53
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ee) Podpora pro získání kvót
Na prodej, převod nebo přidělení kvót 
podle tohoto oddílu nesmí žádný veřejný 
orgán poskytnout finanční pomoc přímo 
spojenou se získáním kvót.

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ef) Dávka z přebytku v případě 
překročení kvót
1. Dávka z přebytku se platí z mléka a 
mléčných výrobků uváděných na trh v 
množství přesahujícím vnitrostátní kvótu 
podle čl. 105 písm. a) až m). Výše dávky je 
stanovena na 27,83 EUR na 100 
kilogramů mléka.
2. Členské státy odpovídají Společenství za 
úhradu dávky z přebytku, která vyplývá z 
překročení vnitrostátní kvóty určené na 
vnitrostátní úrovni samostatně pro 
dodávky a přímý prodej, a v období od 16. 
října do 30. listopadu následujícím po 
dotyčném období dvanácti měsíců uhradí 
99 % splatné částky ve prospěch EZZF.
3. Pokud není dávka z přebytku stanovená 
v odstavci 1 uhrazena do dne splatnosti, 
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odečte Komise po poradě s Výborem 
zemědělských fondů částku rovnající se 
neuhrazené dávce z přebytku z měsíčních 
plateb ve smyslu článků XXX nařízení 
(ES) XXX („horizontální nařízení“). 
Dříve než takto rozhodne, zašle Komise 
dotyčnému členskému státu upomínku a 
tento stát sdělí své stanovisko do jednoho 
týdne. Nepoužije se článek XXX nařízení 
(ES) XXX („horizontální nařízení“).
4. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným v čl. 
162 odst. 2 stanovit pravidla týkající se:

Or. pt

Pozměňovací návrh 55
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eg) Příspěvek producentů na splatnou 
dávku z přebytku
Podle článků 105 písm. p) a s) se dávka z 
přebytku v plné výši rozdělí mezi 
producenty, kteří se podíleli na každém z 
překročení vnitrostátních kvót uvedených 
v čl. 105 odst. 2.
Aniž jsou dotčeny čl. 105 písm. p) a čl. 
105 písm. s) odst. 1, odpovídají producenti 
členskému státu za úhradu svého 
příspěvku na splatnou dávku z přebytku 
vypočteného podle článků 105 písm. e), 
105 písm. f) a 105 písm. p), a to na 
základě pouhé skutečnosti, že překročili 
kvóty, které měli k dispozici.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 56
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(eh) Dávka z přebytku v případě dodávek
1. Za účelem stanovení konečné výše 
dávky z přebytku se množství dodaná 
každým producentem zvýší nebo sníží, 
pokud se skutečný obsah tuku liší od 
referenčního obsahu tuku, přičemž se 
použijí faktory, které určí Komise, a to na 
základě podmínek, které Komise přijme 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 162 odst. 2. 
2. Dávka z přebytku se na celostátní 
úrovni vypočte na základě součtu dodávek 
upravených podle prvního pododstavce.
3. Příspěvek každého producenta na 
úhradu dávky z přebytku se stanoví na 
základě rozhodnutí členského státu poté, 
co všechny nevyužité části vnitrostátní
kvóty přidělené na dodávky byly nebo 
nebyly přerozděleny, úměrně k 
individuálním kvótám každého 
producenta nebo podle objektivních 
kritérií, která stanoví členský stát:
a) na celostátní úrovni na základě 
překročení kvóty, kterou každý producent 
disponuje; nebo
b) nejprve na úrovni odběratele a poté 
případně na celostátní úrovni.

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e i (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ei) Úloha odběratelů
1. Odběratelé odpovídají za výběr 
příspěvků na dávku z přebytku od 
producentů a ve stanovené lhůtě a ve 
stanovené lhůtě a postupem stanoveným 
Komisí prostřednictvím prováděcích aktů 
přijatých podle čl. 162 odst. 2 uhradí 
příslušnému subjektu členského státu 
částku těchto příspěvků, která se získá 
srážkou z ceny mléka placené 
producentům, kteří způsobili překročení, 
nebo kterou vyberou jakýmkoli jiným 
vhodným způsobem, pokud ke srážce z 
ceny nedojde.
2. Jestliže odběratel nahradí zcela nebo 
částečně jednoho nebo více jiných 
odběratelů, vezmou se pro zbývající část 
probíhajícího období dvanácti měsíců v 
úvahu individuální kvóty, kterými 
producenti disponují, po odečtení již 
dodaných množství a s ohledem na jejich 
obsah tuku. Tento odstavec se použije i 
tehdy, jestliže producent přechází od 
jednoho odběratele k druhému.
3. Jestliže během referenčního období 
přesáhnou množství dodaná producentem 
disponibilní kvótu producenta, může 
příslušný členský stát rozhodnout, že 
odběratel provede srážku z ceny mléka u 
každé dodávky dotyčného producenta nad 
kvótu jako zálohu na příspěvek 
producenta, a to podle prováděcích 
pravidel stanovených členským státem. 
Členský stát může stanovit zvláštní 
opatření, aby umožnil odběratelům srážet 
tuto zálohu, pokud producenti dodávají 
více odběratelům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 2 – písm. e – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– PODODDÍL 1 (NOVÝ)
SYSTÉM KONTROLY PRODUKCE

Or. pt

Pozměňovací návrh 59
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 105 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105a
Pro účely tohoto oddílu se rozumí:

a) „mlékem“ produkt získaný dojením 
jedné nebo více krav;
b) „mléčnými výrobky“ všechny mléčné 
produkty jiné než mléko, zejména 
odstředěné mléko, smetana, máslo, jogurt 
a sýr; tyto výrobky se případně mohou 
pomocí koeficientů stanovených Komisí 
přepočítat na „mléčné ekvivalenty“;
c) „producentem“ zemědělec, jehož 
podnik se nachází na zeměpisném území 
členského státu a který produkuje mléko a 
uvádí je na trh nebo se připravuje na to, 
že tyto činnosti v nejbližší době zahájí;
d) „zemědělským podnikem“ podnik 
vymezený v článku 4 nařízení (ES) č. XXX 
o přímých platbách;
e) „odběratelem“ zemědělský podnik nebo 
seskupení, které od producenta nakupují 
mléko za účelem
– jeho sběru, balení, skladování, chlazení 
nebo zpracování, včetně smluvního 
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provádění této činnosti,
– jeho prodeje jednomu nebo více 
podnikům, které ošetřují nebo 
zpracovávají mléko či mléčné výrobky.
Za odběratele se však rovněž považuje 
seskupení odběratelů ve stejné zeměpisné 
oblasti, které jménem svých členů provádí 
administrativní a účetní operace nezbytné 
pro úhradu dávky z přebytku. Pro účely 
první věty tohoto pododstavce se Řecko 
považuje za jednu zeměpisnou oblast a 
Řecko může za seskupení odběratelů 
rovněž považovat určitý orgán veřejné 
správy;
f) „dodávkou“ dodávka mléka, která 
neobsahuje žádné mléčné výrobky a 
kterou producent poskytuje odběrateli, ať 
již přepravu provádí producent, odběratel, 
podnik ošetřující nebo zpracovávající tyto 
produkty nebo třetí osoba;
g) „přímým prodejem“ prodej nebo převod 
mléka producentem přímo spotřebitelům, 
jakož i prodej nebo převod mléčných 
výrobků výrobcem. Ve shodě s postupem 
uvedeným v článku 160 a v souladu s 
definicí „dodávky“ obsaženou v písmenu 
f) tohoto článku může Komise upravit 
definici „přímého prodeje“, aby bylo 
zejména zajištěno, že žádné množství 
mléka nebo mléčných výrobků uváděné 
na trh nebude vyloučeno z režimu dávek;
h) „uváděním na trh“ dodávky mléka 
nebo přímý prodej mléka nebo mléčných 
výrobků;
i) „individuální kvótou“ kvóta jednoho 
producenta k 1. dubnu každého období 
dvanácti měsíců;
j) „vnitrostátní kvótou“ kvóta uvedená 
v čl. 105 písm. b), stanovená pro každý 
členský stát;
k) „disponibilní kvótou“ kvóta, kterou 
mají producenti k dispozici k 31. březnu 
období dvanácti měsíců, pro něž je dávka 
z přebytku vypočtena, s přihlédnutím ke 
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všem převodům, prodejům, změnám a 
dočasným přerozdělením, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení a k nimž došlo 
během uvedeného období dvanácti 
měsíců.

Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 105 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105b 
Vnitrostátní mléčné kvóty

1. Vnitrostátní kvóty pro produkci mléka a 
mléčných výrobků uváděných na trh sedm 
po sobě následujících období dvanácti 
měsíců počínaje 1. dubnem 2015 (dále jen 
„období dvanácti měsíců“) jsou stanoveny 
v příloze VIb (nové).
2. Kvóty uvedené v odstavci 1 se rozdělují 
mezi producenty podle článku 105c, 
přičemž se rozlišuje mezi dodávkami a 
přímým prodejem. Překročení 
vnitrostátních kvót stanoví na vnitrostátní 
úrovni každý členský stát v souladu s 
tímto oddílem, a to vždy samostatně pro 
dodávky a pro přímý prodej.
3. Vnitrostátní kvóty uvedené v příloze 
VIb (nové) se stanoví, aniž je dotčena 
možnost přezkumu s ohledem na 
všeobecnou situaci na trhu a zvláštní 
podmínky existující v některých členských 
státech.
4. Pro Bulharsko, Českou republiku, 
Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, 
Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, 
Slovinsko a Slovensko zahrnují 
vnitrostátní kvóty veškeré mléko nebo 
mléčný ekvivalent dodané kupujícímu 
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nebo prodané přímo ke spotřebě bez 
ohledu na to, zda je produkováno nebo 
uváděno na trh v rámci přechodného 
opatření použitelného v těchto zemích.
5. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů přijatých v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v článku 162 odst. 2 
přijme pravidla nezbytná k tomu, aby 
v členských státech bylo zaručeno 
jednotné uplatňování tohoto článku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 105 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105c
Individuální mléčné kvóty

1. Individuální kvóta nebo kvóty 
producentů k 1. dubnu 2015 se rovnají 
jejich individuálnímu referenčnímu 
množství nebo množstvím k 31. březnu 
2015, aniž jsou dotčeny převody, prodeje a 
změny kvóty, které nabývají účinnosti 1. 
dubna 2015.
2. Producenti mohou mít k dispozici jednu 
nebo dvě individuální kvóty, jednu pro 
dodávky a druhou pro přímý prodej. 
Převody množství jednoho producenta z 
jedné kvóty na druhou může provádět 
pouze příslušný orgán členského státu na 
základě řádně odůvodněné žádosti 
producenta.
3. Má-li producent k dispozici dvě kvóty, 
provádí se výpočet jeho příspěvku na 
případnou splatnou dávku z přebytku pro
každou z nich zvlášť.
4. Část finské vnitrostátní kvóty přidělené 
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pro dodávky podle článku 105b může 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů 
zvýšit za účelem odškodnění finských 
producentů SLOM až do výše 200 000 
tun. Tato rezerva, která se rozdělí v 
souladu s právními předpisy Společenství, 
musí být použita výhradně ve prospěch 
producentů, jejichž právo obnovit 
produkci bylo dotčeno v důsledku 
přistoupení.
5. Individuální kvóty se případně pro 
každé dotyčné období dvanácti měsíců 
pozmění tak, aby součet individuálních 
kvót pro dodávky a pro přímý prodej 
nepřekročil odpovídající část vnitrostátní 
kvóty upravené podle článku 105, s 
přihlédnutím k případným snížením 
nezbytným pro doplnění vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 105.

Or. pt

Pozměňovací návrh 62
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 105 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105d 
Přidělování kvót z vnitrostátní 

rezervy
Členské státy přijmou pravidla, jež na 
základě objektivních kritérií, která oznámí 
Komisi, umožní přidělit producentům 
všechny kvóty pocházející z vnitrostátní 
rezervy uvedené v článku 105g nebo část 
těchto kvót.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 63
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 105 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105e 
Správa kvót

1. Komise prostřednictvím prováděcích 
aktů podle čl. 162 odst. 2 upraví pro každý 
členský stát a pro každé období před jeho 
uplynutím rozdělení vnitrostátních kvót 
na „dodávky“ a „přímý prodej“ s ohledem 
na převody mezi individuálními kvótami 
pro dodávky a pro přímý prodej, které si 
vyžádal producent.
2. Ve stanovených termínech a podle 
pravidel stanovených Komisí 
prostřednictvím prováděcích aktů podle čl. 
162 odst. 2 poskytují členské státy Komisi
každý rok údaje nezbytné
a) pro úpravu uvedenou v odstavci 1 
tohoto článku;
b) pro výpočet dávky z přebytku, kterou 
mají uhradit.

Or. pt

Pozměňovací návrh 64
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 105 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105f 
Obsah tuku

1. Každému producentovi se stanoví 
referenční obsah tuku pro individuální 
kvótu pro dodávky, která mu byla 
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přidělena.
2. Pro kvóty přidělené producentům dne 
31. března 2015 podle čl. 105c se obsah 
tuku ve smyslu odstavce 1 rovná 
referenčnímu obsahu tuku stanovenému 
pro tuto kvótu k uvedenému dni.
3. Referenční obsah tuku se pozmění, 
pokud dojde ke změnám uvedeným v čl. 
105c odst. 2, a také v případě získání, 
převodu nebo dočasného převodu kvót v 
souladu s pravidly, jež stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
čl. 162 odst. 2.
4. Pro nové producenty, kteří mají 
individuální kvótu pro dodávky 
přidělenou výhradně z vnitrostátní 
rezervy, se obsah tuku stanoví v souladu s 
pravidly, jež stanoví Komise
prostřednictvím prováděcího aktu podle 
čl. 162b.
5. Individuální referenční obsah tuku 
uvedený v odstavci 1 se případně upraví 
po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
později, v případě nutnosti, na začátku 
každého období dvanácti měsíců, aby 
vážený průměr individuálního 
reprezentativního obsahu tuku pro každý 
členský stát nepřesáhl referenční obsah 
tuku stanovený v nové příloze VIa o více 
než 0,1 gramu na kilogram.

Or. pt

Pozměňovací návrh 65
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 105 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105g
Vnitrostátní rezerva
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1. Každý členský stát vytvoří vnitrostátní 
rezervu jako část vnitrostátních kvót 
stanovených v příloze VIb, zejména s 
ohledem na přidělování stanovené v 
článku 105d. Vnitrostátní rezerva je 
vytvářena s ohledem na daný případ 
odebráním některých množství podle 
článku 105h, srážkami z převodů podle 
ustanovení článku 105l nebo uvolněním 
kvót na základě lineárního snížení všech 
individuálních kvót. Tyto kvóty zůstávají i 
nadále vázány na svůj původní účel, tj. 
„dodávky“ nebo „přímého prodeje“.
2. Dodatečné kvóty přidělené členskému 
státu jsou automaticky začleněny do 
vnitrostátní rezervy a rozděleny podle 
předpokládaných potřeb na „dodávky“ a 
„přímý prodej“.
3. Kvóty začleněné do vnitrostátní rezervy 
nemají referenční obsah tuku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Článek 105 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 105h
Případy nečinnosti

1. Jestliže fyzická nebo právnická osoba, 
která disponuje individuálními kvótami, 
během období dvanácti měsíců již 
nedodržuje podmínky uvedené v čl. 105a 
písm. c), vrátí se odpovídající množství 
zpět do vnitrostátní rezervy do 1. dubna 
následujícího kalendářního roku, pokud 
se dotyčná osoba nestane opět 
producentem ve smyslu čl. 105b odst. 1 
písm. c) před uvedeným dnem. Jestliže se 
dotyčná osoba opět stane producentem do 
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konce druhého období dvanácti měsíců 
následujícího po odstoupení, je jí vrácena 
celá individuální kvóta, která jí byla 
odebrána, nebo její část, a to do 1. dubna 
následujícího po dni podání žádosti.
2. Jestliže producenti během nejméně 
jednoho období dvanácti měsíců 
neuvedou na trh nejméně 85 % své 
individuální kvóty, může členský stát 
rozhodnout, zda a za jakých podmínek se 
celá nevyužitá kvóta nebo její část začlení 
do vnitrostátní rezervy. Členský stát může 
stanovit podmínky, za jakých se kvóta 
znovu udělí dotyčnému producentovi v 
případě, že znovu začne uvádět zboží na 
trh.
3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě 
vyšší moci nebo v náležitě odůvodněných 
případech, které dočasně ovlivňují výrobní 
kapacitu dotyčných producentů a které 
uzná příslušný orgán.

Or. pt

Pozměňovací návrh 67
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) podpora lepší koordinace uvádění 
produktů na trh, zvláště prostřednictvím 
průzkumů a studií trhu, včetně přípravy 
indexů, které budou zahrnovat náklady, 
tendence a vývoj trhů, 

Or. pt

Pozměňovací návrh 68
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 1 – písm. c – bod xi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

xi) provádění propagačních akcí, zejména 
ve třetích zemích.

xi) provádění propagačních akcí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 112 – odst. 1 – 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:

Or. pt

Pozměňovací návrh 70
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 117 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ustanovení v oblasti uvádění na trh 
vztahující se na produkty z Unie, včetně 
ustanovení přijatých ve veterinářském, 
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fytosanitárním a v potravinářském odvětví 
s cílem zajistit u produktů dodržování 
hygienických a zdravotních norem a 
chránit lidské zdraví, zdraví rostlin, zdraví 
a dobré životní podmínky zvířat, jakož i 
pravidla ochrany životního prostředí, se 
také týkají dovážených produktů. Nelze 
vydávat dovozní licence na produkty 
dovážené Evropskou unií, které by tato 
ustanovení nesplňovaly.

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 131 – odst. 3 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Musejí být přijata ochranná opatření, 
zejména pokud u zemědělských produktů 
dovážených z třetích zemí není zaručena 
potravinová bezpečnost, vysledovatelnost 
a nejsou prokázány všechny podmínky 
zdravotní, environmentální a dobrých 
životních podmínek zvířat stanovené pro 
vnitřní trh, pokud na trzích vznikají 
krizové stavy či dojde ke zjištění 
nedodržení podmínek stanovených v 
dovozní licenci ohledně ceny, množství 
nebo časového plánu. Tato kontrola 
podmínek stanovených pro dovoz 
zemědělských produktů z třetích zemí se 
musí provádět pomocí integrovaného 
systému kontroly unijních dovozů v 
reálném čase.

Or. pt

Pozměňovací návrh 72
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy se 
zejména nepoužije na:

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

b) dohody, rozhodnutí a jednání ve 
vzájemné shodě realizované v souladu s 
ustanovením hlavy II kapitoly III oddílu 3 
a 4 tohoto nařízení;
c) dohody, rozhodnutí a jednání, jejichž 
předmětem je zavedení referenčních 
kritérií, jejichž cílem je krytí nákladů 
vzniklých na straně producentů.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 73
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 144 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na potřebu zajistit 
harmonizované provádění předpisů Unie 
v oblasti hospodářské soutěže v odvětví 
zemědělství vypracuje Evropská komise 
konkrétní pokyny, jejichž cílem bude 
usnadnit vnitrostátním orgánům v oblasti 
hospodářské soutěže uplatňování článků 
101 až 106 Smlouvy na dohody, 
rozhodnutí a postupy týkající se výroby 
zemědělských produktů nebo obchodu s 
nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 154 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo jinými faktory ovlivňujícími trh 
se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.

Vzhledem k potřebě účinně a účelně 
reagovat na hrozby narušení trhů 
způsobené výrazným zvýšením nebo 
snížením cen na vnitřních nebo vnějších 
trzích nebo výrazným snížením marže 
výrobců nebo jinými faktory ovlivňujícími 
trh se Komise zmocňuje k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
160, pokud jde o přijetí nezbytných 
opatření pro dotčené odvětví při dodržení 
povinností vyplývajících z dohod 
uzavřených v souladu s článkem 218 
Smlouvy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 75
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 155 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V odvětví hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa a 
skopového a kozího masa však Unie 
stanoví spolufinancování ve výši 60 % 
těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení 
slintavky a kulhavky a vymýcení chorob 
uvedených v programech schválených pro 
každý členský stát.

Or. pt

Pozměňovací návrh 76
Seán Kelly

Návrh nařízení
Článek 156 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 156a
Opatření v případě závažných výkyvů na 

trhu s mlékem a mléčnými produkty
1. V případě závažných výkyvů na trhu s 
mlékem a mléčnými výrobky může Komise 
poskytnout podporu producentům mléka, 
kteří dobrovolně omezí po dobu nejméně 
tří měsíců, která může být prodloužena, 
svou produkci alespoň o 5 % oproti 
stejnému období předchozího roku.
2. Při přípravě na zrušení kvót na mléko 
po roce 2015 budou následující opatření 
považována za snížení produkce za 
podmínek stanovených Komisí podle 
odstavce 4 nebo za určitou formu stažení 
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z trhu:
a) bezplatná dodávka mléka charitativní 
organizaci;
b) přesun kvót na mléko mezi členskými 
státy prostřednictvím dvoustranných 
dohod;
c) přímý vývoz mléka a mléčných 
produktů do třetích zemí.
3. Podpora Unie se přiděluje na 
dokončení posouzení dopadu, jímž se 
hodnotí, zda lze členským státům umožnit 
nakládat s mlékem nepodléhajícím 
kvótám jako s první produkcí mléka 
následujícího hospodářského roku.
4. V období uvedeném v odst. 1 prvním 
pododstavci využívají tržních intervencí 
uvedených v části II hlavě I na trhu s 
mlékem a mléčnými výrobky přednostně 
podniky, které uplatnily tento systém za 
podmínek uvedených v odst. 1 prvním 
pododstavci.
5. S ohledem na potřebu zajistit účinný a 
náležitý provoz systému se Komise 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 160, které 
stanoví:
a) výši podpory a dávek uvedených v 
odstavci 1;
b) kritéria pro získání této podpory;
c) konkrétní podmínky pro uplatnění 
tohoto mechanismu;
d) podmínky, za nichž lze bezplatné 
dodávky mléka charitativním organizacím 
uvedené v odstavci 2 považovat za snížení 
produkce.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyhnout se uložení poplatků produktivním zemědělcům připravujícím se na 
liberalizovaný trh.
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