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14.10.2020 A8-0198/232

Pozměňovací návrh 232
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 16

Platné znění Pozměňovací návrh

3a) Článek 16 se nahrazuje tímto:
Článek 16 „Článek 16

Obecné zásady týkající se nakládání s 
produkty z veřejné intervence

Obecné zásady týkající se nakládání s 
produkty z veřejné intervence

1. Nakládání s produkty nakoupenými 
v rámci veřejné intervence probíhá tak, 
aby:

1. Nakládání s produkty nakoupenými 
v rámci veřejné intervence probíhá tak, 
aby:

a) nedocházelo k narušení trhu; a) nedocházelo k narušení trhu;

b) byl zajištěn rovný přístup ke zboží 
a rovné zacházení s kupujícími a

b) byl zajištěn rovný přístup ke zboží 
a rovné zacházení s kupujícími a

c) aby bylo v souladu se závazky 
vyplývajícími z mezinárodních dohod 
uzavřených v souladu se Smlouvou o 
fungování EU.

c) aby bylo v souladu se závazky 
vyplývajícími z mezinárodních dohod 
uzavřených v souladu se Smlouvou o 
fungování EU.

2. S produkty nakoupenými v rámci 
veřejné intervence může být naloženo tak, 
že se dají k dispozici režimu rozdělování 

2. S produkty nakoupenými v rámci 
veřejné intervence může být naloženo tak, 
že se dají k dispozici režimu rozdělování 
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potravin nejchudším osobám v Unii podle 
příslušných právních aktů Unie. V 
takových případech je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení.

potravin nejchudším osobám v Unii podle 
příslušných právních aktů Unie. V 
takových případech je účetní hodnota 
těchto produktů na úrovni příslušné pevně 
stanovené ceny v rámci veřejné intervence 
uvedené v čl. 14 odst. 2 tohoto nařízení.

2a. Členské státy oznamují Komisi 
identitu podniků, které využívají veřejnou 
intervenci, i odběratelů veřejných 
intervenčních zásob.

3. Komise každoročně zveřejňuje 
podrobné informace o podmínkách, za 
nichž byly v předchozím roce prodány 
produkty nakoupené v rámci veřejné 
intervence.

3. Komise každoročně zveřejňuje 
podrobné informace o podmínkách, za 
nichž byly v předchozím roce nakoupeny 
(popřípadě) a prodány produkty 
nakoupené v rámci veřejné intervence. 
Tyto údaje zahrnují identitu společností, 
příslušné objemy a nákupní a prodejní 
ceny.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Pozměňovací návrh 233
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 68

Platné znění Pozměňovací návrh

(5a) Článek 68 se nahrazuje tímto:
Článek 68 „Článek 68

Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení

1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
převést na povolení podle této kapitoly.

1. Práva na výsadbu, která byla 
producentům udělena v souladu s články 
85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 
1234/2007 před 31. prosincem 2015 a která 
tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 
převést na povolení podle této kapitoly.

K takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2020.

K takovému převodu se přistoupí, pokud 
uvedení producenti předloží příslušnou 
žádost před 31. prosincem 2015. Členské 
státy mohou rozhodnout, že producentům 
umožní předložit žádost o převedení práv 
na povolení do 31. prosince 2020.
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1a. Plochy, na něž se vztahují práva 
na výsadbu, která nebyla převedena na 
povolení, zůstávají po 31. prosinci 2020 k 
dispozici členským státům, které je mohou 
v souladu s článkem 66 přerozdělit, a to 
nejpozději do 31. prosince 2025.

2. Doba platnosti povolení udělených 
podle odstavce 1 je stejná, jako doba 
platnosti práv na výsadbu uvedených v 
odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení 
využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské 
státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci, nejpozději 31. 
prosince 2023.

2. Doba platnosti povolení udělených 
podle odstavců 1 a 1a je stejná, jako doba 
platnosti práv na výsadbu uvedených v 
odstavci 1. Pokud nejsou tato povolení 
využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské 
státy přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 
druhém pododstavci, nejpozději 31. 
prosince 2028.

3. Plochy, na které se vztahují 
povolení udělená podle odstavce 1, se 
nezapočítávají pro účely článku 63.

3. Plochy, na které se vztahují 
povolení udělená podle odstavce 1, se 
nezapočítávají pro účely článku 63.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Pozměňovací návrh 234
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 75

Platné znění Pozměňovací návrh

5b) Článek 75 se nahrazuje tímto:
Článek 75 „Článek 75

Stanovení a obsah Stanovení a obsah

1. Obchodní normy lze použít na 
jedno nebo více těchto odvětví nebo jeden 
a více těchto produktů:

1. Obchodní normy lze použít na 
jedno nebo více těchto odvětví nebo jeden 
a více těchto produktů:

a) olivový olej a stolní olivy, a) olivový olej a stolní olivy,

b) ovoce a zelenina, b) ovoce a zelenina,

c) výrobky z ovoce a zeleniny, c) výrobky z ovoce a zeleniny,

d) banány, d) banány,

e) živé rostliny, e) živé rostliny,

f) vejce, f) vejce,

g) drůbeží maso, g) drůbeží maso,

h) roztíratelné tuky určené pro lidskou h) roztíratelné tuky určené pro lidskou 
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spotřebu, spotřebu,

i) chmel i) chmel,
ia) rýže,
ib) mléko a mléčné výrobky,
ic) med a včelí produkty,
id) hovězí a telecí maso,
ie) skopové maso,
if) vepřové maso,
ig) konopí.

2. S cílem zohlednit očekávání 
spotřebitelů a zlepšit hospodářské 
podmínky produkce zemědělských 
produktů uvedených v odstavcích 1 a 4 
tohoto článku a jejich uvádění na trh, jakož 
i jejich jakost, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 227, pokud jde o 
obchodní normy podle jednotlivých 
odvětví či produktů, ve všech stádiích 
uvádění na trh, a rovněž pokud jde o 
odchylky od použití těchto norem a 
výjimky z nich, s cílem přizpůsobit se 
neustále se měnícím tržním podmínkám, 
vyvíjející se poptávce spotřebitelů, vývoji 
příslušných mezinárodních norem a 
zabránit vytváření překážek při inovaci 
produktů.

2. S cílem zohlednit očekávání 
spotřebitelů a zlepšit hospodářské 
podmínky produkce zemědělských 
produktů uvedených v odstavcích 1 a 4 
tohoto článku a jejich uvádění na trh, jakož 
i jejich jakost, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 227, pokud jde o 
obchodní normy podle jednotlivých 
odvětví či produktů, ve všech stádiích 
uvádění na trh, a rovněž pokud jde o 
odchylky od použití těchto norem a 
výjimky z nich, s cílem přizpůsobit se 
neustále se měnícím tržním podmínkám, 
vyvíjející se poptávce spotřebitelů, vývoji 
příslušných mezinárodních norem a 
zabránit vytváření překážek při inovaci 
produktů.

3. Aniž je dotčen článek 26 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 (27), obchodní normy uvedené 
v odstavci 1 mohou zahrnovat jeden nebo 
více z následujících požadavků, jež mají 
být určeny podle odvětví či produktů a na 
základě povahy každého odvětví, potřeby 
regulovat uvádění na trh a podmínek 
definovaných v odstavci 5 tohoto článku:

3. Aniž je dotčen článek 26 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011, obchodní normy uvedené v 
odstavci 1 mohou zahrnovat jeden nebo 
více z následujících požadavků, jež mají 
být určeny podle odvětví či produktů a na 
základě povahy každého odvětví, potřeby 
regulovat uvádění na trh a podmínek 
definovaných v odstavci 5 tohoto článku:

a) technické definice, označení a 
obchodní názvy pro odvětví jiná než ta, jež 
jsou uvedena v článku 78;

a) technické definice, označení a 
obchodní názvy pro odvětví jiná než ta, jež 
jsou uvedena v článku 78;

b) klasifikační kritéria, jako je 
rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, věk a 
kategorie;

b) klasifikační kritéria, jako je 
rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, věk a 
kategorie;

c) druhy, odrůda nebo plemeno či c) druhy, odrůda nebo plemeno či 
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obchodní typ; obchodní typ;

d) úprava, označování související se 
závaznými obchodními normami, balení, 
pravidla platná pro balírny/třídírny, 
označení, rok sklizně a použití zvláštních 
údajů, aniž jsou dotčeny články 92 až 123;

d) úprava, označování související se 
závaznými obchodními normami, balení, 
pravidla platná pro balírny/třídírny, 
označení, rok sklizně a použití zvláštních 
údajů, aniž jsou dotčeny články 92 až 123;

e) kritéria, jako jsou vzhled, 
konzistenci, zmasilost, vlastnosti produktu 
a procentní podíl obsahu vody;

e) kritéria, jako jsou vzhled, 
konzistenci, zmasilost, vlastnosti produktu 
a procentní podíl obsahu vody;

f) zvláštní látky použité při produkci, 
nebo součásti či složky, včetně jejich 
množstevního obsahu, čistoty a 
identifikace;

f) zvláštní látky použité při produkci, 
nebo součásti či složky, včetně jejich 
množstevního obsahu, čistoty a 
identifikace;

g) způsob hospodaření a metoda 
produkce, včetně enologických postupů a 
vyspělých systémů udržitelné produkce;

g) způsob hospodaření a metoda 
produkce, včetně enologických postupů, 
postupů krmení zvířat a vyspělých 
systémů udržitelné produkce;

h) scelování moštů a vín, včetně jeho 
definic, míchání a jeho omezení;

h) scelování moštů a vín, včetně jeho 
definic, míchání a jeho omezení;

i) četnost sběru, dodávky, konzervace 
a manipulace, metoda ošetření a teplota, 
skladování a přeprava;

i) četnost sběru, dodávky, konzervace 
a manipulace, metoda ošetření a teplota, 
skladování a přeprava;

j) místo hospodaření nebo původ s 
výjimkou drůbežího masa a roztíratelných 
tuků;

j) místo hospodaření nebo původ;

k) omezení, pokud jde o použití 
některých látek nebo postupů;

k) omezení, pokud jde o použití 
některých látek nebo postupů;

l) zvláštní použití; l) zvláštní použití;

m) podmínky uvolnění, držení, oběhu a 
použití produktů, které nejsou v souladu s 
obchodními normami přijatými podle 
odstavce 1 nebo s definicemi, označeními a 
obchodními názvy uvedenými v článku 78, 
jakož i nakládání s vedlejšími výrobky.

m) podmínky uvolnění, držení, oběhu a 
použití produktů, které nejsou v souladu s 
obchodními normami přijatými podle 
odstavce 1 nebo s definicemi, označeními a 
obchodními názvy uvedenými v článku 78, 
jakož i nakládání s vedlejšími výrobky;
ma) dobré životní podmínky zvířat.

4. Kromě ustanovení odstavce 1 se 
obchodní normy mohou vztahovat na 
odvětví vína. Na uvedené odvětví se 
použijí požadavky uvedené v odst. 3 písm. 
f), g), h), k) a m).

4. Kromě ustanovení odstavce 1 se 
obchodní normy mohou vztahovat na 
odvětví vína. Na uvedené odvětví se 
použijí požadavky uvedené v odst. 3 písm. 
f), g), h), k) a m).

5. Obchodní normy podle odvětví 
nebo produktů přijaté podle odstavce 1 
tohoto článku se stanoví, aniž jsou dotčeny 

5. Obchodní normy podle odvětví 
nebo produktů přijaté podle odstavce 1 
tohoto článku se stanoví, aniž jsou dotčeny 
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články 84 až 88 a příloha IX, a zohlední: články 84 až 88 a příloha IX, a zohlední:

a) zvláštní vlastnosti dotčeného 
produktu;

a) zvláštní vlastnosti dotčeného 
produktu;

b) potřebu zajistit podmínky v zájmu 
snazšího uvádění produktů na trh;

b) potřebu zajistit podmínky v zájmu 
snazšího uvádění produktů na trh;

c) zájem producentů na sdělování 
informací o vlastnostech produktů a povaze 
hospodaření a zájem spotřebitelů získávat 
odpovídající a transparentní informace o 
produktech, včetně místa hospodaření, 
které má být určeno podle jednotlivých 
případů na odpovídající zeměpisné úrovni, 
a to po provedení posouzení zejména 
nákladů a administrativní zátěže pro 
hospodářské subjekty a přínosů pro 
producenty a konečné spotřebitele;

c) zájem producentů na sdělování 
informací o vlastnostech produktů a povaze 
hospodaření a zájem spotřebitelů získávat 
odpovídající a transparentní informace o 
produktech, včetně místa hospodaření, 
které má být určeno podle jednotlivých 
případů na odpovídající zeměpisné úrovni, 
a to po provedení posouzení zejména 
nákladů a administrativní zátěže pro 
hospodářské subjekty a přínosů pro 
producenty a konečné spotřebitele;

d) dostupné metody k určení 
fyzikálních, chemických a 
organoleptických vlastností produktů;

d) dostupné metody k určení 
fyzikálních, chemických a 
organoleptických vlastností produktů;

e) doporučené normy přijaté 
mezinárodními subjekty;

e) doporučené normy přijaté 
mezinárodními subjekty;

f) nutnost zachovat přirozené a 
podstatné vlastnosti produktů a nezpůsobit 
zásadní změnu ve složení dotčeného 
produktu.

f) nutnost zachovat přirozené a 
podstatné vlastnosti produktů a nezpůsobit 
zásadní změnu ve složení dotčeného 
produktu.

6. S cílem zohlednit očekávání 
spotřebitelů a potřebu zlepšit jakost a 
hospodářské podmínky produkce 
zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh je Komisi svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 227, pokud jde o změnu seznamu 
odvětví uvedených v odstavci 1. Tyto akty 
v přenesené pravomoci jsou přísně 
omezeny na prokázané potřeby vyplývající 
z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, 
technického pokroku nebo nezbytných 
inovací produktů a uvedené ve zprávě 
Komise Evropskému parlamentu a Radě, v 
níž jsou zejména hodnoceny potřeby 
spotřebitelů, náklady a administrativní 
zátěž pro hospodářské subjekty včetně 
dopadu na vnitřní trh a na mezinárodní 
obchod a i přínosy pro producenty a 
konečné spotřebitele.

6. S cílem zohlednit očekávání 
spotřebitelů a potřebu zlepšit jakost a 
hospodářské podmínky produkce 
zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh je Komisi svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 227, pokud jde o změnu seznamu 
odvětví uvedených v odstavci 1. Tyto akty 
v přenesené pravomoci jsou přísně 
omezeny na prokázané potřeby vyplývající 
z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, 
technického pokroku nebo nezbytných 
inovací produktů a uvedené ve zprávě 
Komise Evropskému parlamentu a Radě, v 
níž jsou zejména hodnoceny potřeby 
spotřebitelů, náklady a administrativní 
zátěž pro hospodářské subjekty včetně 
dopadu na vnitřní trh a na mezinárodní 
obchod a i přínosy pro producenty a 
konečné spotřebitele.“
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(Poznámka pod čarou č. 27 v odstavci 3 
zůstává nezměněna.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Pozměňovací návrh 235
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 93

Platné znění Pozměňovací návrh

9) Článek 9 se nahrazuje tímto:
Článek 93 „Článek 93

Definice Definice

1. Pro účely tohoto oddílu se rozumí: 1. Pro účely tohoto oddílu se rozumí:

a) „označením původu“ název 
regionu, konkrétního místa nebo ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech země, který se používá k popisu 
výrobku uvedeného v čl. 92 odst. 1, jenž 
splňuje tyto požadavky:

a) „označením původu“ název 
regionu, konkrétního místa nebo – ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech – země nebo název tradičně 
používaný na určitém místě, který se 
používá k popisu výrobku uvedeného 
v čl. 92 odst. 1:

i) jakost a vlastnosti výrobku jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a lidské činitele,

i) jakost a vlastnosti výrobku jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a lidské činitele,

ii) hrozny, ze kterých se daný výrobek ii) hrozny, ze kterých se daný výrobek 
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vyrábí, pocházejí výlučně z této zeměpisné 
oblasti,

vyrábí, pocházejí výlučně z této zeměpisné 
oblasti,

iii) výroba probíhá v této zeměpisné 
oblasti a

iii) výroba probíhá v této zeměpisné 
oblasti a

iv) výrobek se získává z odrůd druhu réva 
vinná (Vitis vinifera L.);

iv) výrobek se získává z odrůd druhu réva 
vinná (Vitis vinifera L.);

b) „zeměpisným označením“ označení 
odkazující na region, konkrétní místo nebo 
ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech na zemi, které se používá k 
popisu výrobku uvedeného v čl. 92 odst. 1, 
jenž splňuje tyto požadavky:

b) „zeměpisným označením“ označení 
odkazující na region, konkrétní místo nebo 
ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech na zemi, které se používá k 
popisu výrobku uvedeného v čl. 92 odst. 1, 
jenž splňuje tyto požadavky:

i) má určitou jakost, pověst nebo jiné 
vlastnosti, jež lze přičíst tomuto 
zeměpisnému původu,

i) má určitou jakost, pověst nebo jiné 
vlastnosti, jež lze přičíst tomuto 
zeměpisnému původu,

ii) nejméně 85 % hroznů použitých 
na jeho výrobu pochází výlučně z této 
zeměpisné oblasti,

ii) nejméně 85 % hroznů použitých 
na jeho výrobu pochází výlučně z této 
zeměpisné oblasti,

iii) jeho výroba probíhá v této 
zeměpisné oblasti a

iii) jeho výroba probíhá v této 
zeměpisné oblasti a

iv) získává se z odrůd druhu réva vinná 
(Vitis vinifera L.) nebo z křížení révy 
vinné s jinými druhy rodu Vitis.

iv) získává se z odrůd druhu réva vinná 
(Vitis vinifera L.) nebo z křížení révy 
vinné s jinými druhy rodu Vitis.

2. Některé tradičně užívané názvy 
představují označení původu, pokud

2. Některé tradičně užívané názvy 
představují označení původu, pokud

a) označují víno; a) označují víno;

b) odkazují na zeměpisný název; b) odkazují na zeměpisný název;

c) splňují požadavky uvedené v odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a

c) splňují požadavky uvedené v odst. 
1 písm. a) bodech i) až iv) a

d) byly podrobeny postupu udělování 
ochrany pro označení původu nebo 
zeměpisná označení podle tohoto 
pododdílu.

d) byly podrobeny postupu udělování 
ochrany pro označení původu nebo 
zeměpisná označení podle tohoto 
pododdílu.

3. Označení původu a zeměpisná 
označení včetně označení, která se vztahují 
k zeměpisným oblastem ve třetích zemích, 
jsou způsobilá k ochraně v Unii v souladu s 
pravidly tohoto pododdílu.

3. Označení původu a zeměpisná 
označení včetně označení, která se vztahují 
k zeměpisným oblastem ve třetích zemích, 
jsou způsobilá k ochraně v Unii v souladu s 
pravidly tohoto pododdílu.

4. Výroba uvedená v odst. 1 písm. a) 
bodu iii) zahrnuje veškeré dotyčné činnosti 
od sklizně hroznů po dokončení procesů 
vinifikace s výjimkou případných 

4. Výroba uvedená v odst. 1 písm. a) 
bodu iii) zahrnuje veškeré dotyčné činnosti 
od sklizně hroznů po dokončení procesů 
vinifikace s výjimkou případných 
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následných procesů. následných procesů.

5. Pro účely použití odst. 1 písm. b) 
bodu ii) hrozny, které mohou pocházet z 
jiné než vymezené oblasti a jejichž podíl 
může činit nejvýše 15 %, musí pocházet z 
členského státu nebo třetí země, v níž se 
dotyčná vymezená oblast nachází.

5. Pro účely použití odst. 1 písm. b) 
bodu ii) hrozny, které mohou pocházet z 
jiné než vymezené oblasti a jejichž podíl 
může činit nejvýše 15 %, musí pocházet z 
členského státu nebo třetí země, v níž se 
dotyčná vymezená oblast nachází.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Pozměňovací návrh 236
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 94

Platné znění Pozměňovací návrh

10) Článek 94 se nahrazuje tímto:
Článek 94 „Článek 94

Žádosti o ochranu Žádosti o ochranu

1. Žádosti o ochranu názvů jako 
označení původu nebo zeměpisná označení 
zahrnují formální část, ve které se uvádí:

1. Žádosti o ochranu názvů jako 
označení původu nebo zeměpisná označení 
zahrnují:

a) název, který se má chránit; a) název, který se má chránit;

b) jméno a adresa žadatele; b) jméno a adresu žadatele;

c) specifikace výrobku uvedená v 
odstavci 2 a

c) specifikaci výrobku uvedenou 
v odstavci 2 a

d) jediný doklad shrnující specifikaci 
výrobku uvedenou v odstavci 2.

d) jediný doklad shrnující specifikaci 
výrobku uvedenou v odstavci 2.

2. Specifikace výrobku umožňuje 
zúčastněným stranám zkontrolovat 
příslušné podmínky výroby týkající se 
daného označení původu nebo 

2. Specifikace výrobku umožňuje 
zúčastněným stranám zkontrolovat 
příslušné podmínky výroby týkající se 
daného označení původu nebo 
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zeměpisného označení. Specifikace 
výrobku obsahuje alespoň tyto údaje:

zeměpisného označení. Specifikace 
výrobku obsahuje alespoň tyto údaje:

a) název, který se má chránit; a) název, který se má chránit;

b) popis vína nebo vín: b) popis vína nebo vín:

i) u vín s označením původu základní 
analytické a organoleptické vlastnosti 
daného vína,

i) u vín s označením původu základní 
analytické a organoleptické vlastnosti 
daného vína,

ii) u vín se zeměpisným označením 
základní analytické vlastnosti, jakož i 
hodnocení nebo uvedení organoleptických 
vlastností daného vína;

ii) u vín se zeměpisným označením 
základní analytické vlastnosti, jakož i 
hodnocení nebo uvedení organoleptických 
vlastností daného vína;

c) případně zvláštní enologické 
postupy používané při výrobě daného vína 
nebo daných vín a příslušná omezení pro 
jejich výrobu,

c) případně zvláštní enologické 
postupy používané při výrobě daného vína 
nebo daných vín a příslušná omezení pro 
jejich výrobu,

d) vymezení příslušné zeměpisné 
oblasti;

d) vymezení příslušné zeměpisné 
oblasti;

e) maximální hektarový výnos; e) maximální hektarový výnos;

f) označení moštové odrůdy nebo 
odrůd, ze kterých se dané víno nebo daná 
vína vyrábí;

f) označení moštové odrůdy nebo 
odrůd, ze kterých se dané víno nebo daná 
vína vyrábí;

g) podrobnosti potvrzující souvislost 
uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě i) 
nebo případně v čl. 93 odst. 1 písm. b) 
bodě i);

g) podrobnosti, které potvrzují tyto 
souvislosti:

i) v případě chráněného označení 
původu souvislost mezi jakostí nebo 
vlastnostmi produktu a zeměpisným 
prostředím a podrobnosti týkající se 
přírodních a lidských faktorů tohoto 
zeměpisného prostředí podle čl. 93 odst. 1 
písm. a) bodu i);
ii) v případě chráněného 
zeměpisného označení souvislost mezi 
určitou jakostí, pověstí či jinou vlastností 
výrobku a zeměpisným původem podle čl. 
93 odst. 1 písm. b) bodu i);
ga) případně jeho příspěvek k 
udržitelnému rozvoji;

h) příslušné požadavky stanovené v 
předpisech Unie nebo ve vnitrostátních 
předpisech, nebo pokud tak stanoví členské 
státy, stanovené organizací, která spravuje 

h) příslušné požadavky stanovené v 
předpisech Unie nebo ve vnitrostátních 
předpisech, nebo pokud tak stanoví členské 
státy, stanovené organizací, která spravuje 
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chráněná označení původu nebo chráněná 
zeměpisná označení, s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že tyto požadavky musí být 
objektivní, nediskriminující a slučitelné s 
právem Unie;

chráněná označení původu nebo chráněná 
zeměpisná označení, s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že tyto požadavky musí být 
objektivní, nediskriminující a slučitelné s 
právem Unie;

i) název a adresu orgánů nebo 
subjektů, které ověřují soulad s 
ustanoveními specifikace výrobku, a jejich 
konkrétní úkoly.

i) název a adresu orgánů nebo 
subjektů, které ověřují soulad s 
ustanoveními specifikace výrobku, a jejich 
konkrétní úkoly.

3. Pokud se žádost o ochranu týká 
zeměpisné oblasti ve třetí zemi, musí 
kromě údajů stanovených v odstavcích 1 a 
2 obsahovat údaje, které potvrzují, že daný 
název je chráněn v zemi původu.

3. Pokud se žádost o ochranu týká 
zeměpisné oblasti ve třetí zemi, musí 
kromě údajů stanovených v odstavcích 1 a 
2 obsahovat údaje, které potvrzují, že daný 
název je chráněn v zemi původu.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Pozměňovací návrh 237
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 105

Platné znění Pozměňovací návrh

14a) Článek 105 se nahrazuje tímto:
Článek 105 „Článek 105

Změny specifikace výrobku Změny specifikace výrobku

Žadatel, který splňuje podmínky stanovené 
v článku 95, může požádat o schválení 
změny specifikace výrobku s chráněným 
označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením, zejména za 
účelem zohlednění vývoje vědeckých a 
technických poznatků nebo nového 
vymezení zeměpisné oblasti podle čl. 94 
odst. 2 druhého pododstavce písm. d). V 
žádosti se uvedou požadované změny a 
jejich odůvodnění.

1. Žadatel, který splňuje podmínky 
stanovené v článku 95, může požádat o 
schválení změny specifikace výrobku s 
chráněným označením původu nebo 
chráněným zeměpisným označením, 
zejména za účelem zohlednění vývoje 
vědeckých a technických poznatků nebo 
nového vymezení zeměpisné oblasti podle 
čl. 94 odst. 2 druhého pododstavce písm. 
d). V žádosti se uvedou požadované změny 
a jejich odůvodnění.

1a. Změny specifikace produktu se 
podle důležitosti rozdělí do dvou kategorií: 
změny, které vyžadují námitkové řízení na 
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úrovni Unie („změny v rámci Unie“), a 
změny, které je možné řešit na úrovni 
členských států nebo třetích zemí 
(„standardní změny“).
Změna je považována za změnu v rámci 
Unie, pokud:
a) zahrnuje změnu názvu 
chráněného označení původu nebo 
chráněného zeměpisného označení;
b) sestává ze změny, vypuštění nebo 
přidání kategorie produktů z révy vinné 
uvedených v příloze VII části II;
c) by případně mohla zneplatnit 
souvislost uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. 
a) bodě i) nebo písm. b) bodě i);
d) znamená další omezení uvádění 
produktu na trh.
Žádosti o změny na úrovni Unie podané 
třetími zeměmi nebo výrobci ze třetích 
zemí musí obsahovat důkaz, že 
požadovaná změna je v souladu 
s právními předpisy o ochraně označení 
původu nebo zeměpisných označení, které 
platí v těchto třetích zemí.
Všechny ostatní změny se považují za 
standardní změny.
1b. Dočasnou změnou je standardní 
změna týkající se dočasné změny 
specifikace produktu z důvodu povinných 
hygienických a rostlinolékařských 
opatření stanovených orgány veřejné moci 
nebo související s přírodními katastrofami 
nebo nepříznivými povětrnostními 
podmínkami, které byly oficiálně uznány 
příslušnými orgány.
1c. Pokud dojde ke změně podmínek 
produkce u vinic určených k výrobě 
chráněného označení původu, vztahuje se 
na danou révu i nadále právo produkovat 
chráněné označení původu po dobu 
stanovenou ve specifikaci produktu, a to 
nejpozději do vyklučení.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Pozměňovací návrh 238
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 153

Platné znění Pozměňovací návrh

22a) Článek 153 se nahrazuje tímto:
Článek 153 „Článek 153

Stanovy organizací producentů Stanovy organizací producentů

1. Stanovy organizace producentů 
zavazují její členy zejména k tomu, aby:

1. Stanovy organizace producentů 
zavazují její členy zejména k tomu, aby:

a) uplatňovali pravidla přijatá 
organizací producentů ohledně podávání 
zpráv o produkci, produkce samotné, 
uvádění produktů na trh a ochrany 
životního prostředí;

a) uplatňovali pravidla přijatá 
organizací producentů ohledně podávání 
zpráv o produkci, produkce samotné, 
uvádění produktů na trh a ochrany 
životního prostředí;

b) byli členy pouze jedné organizace 
producentů, pokud jde o určitý produkt 
jejich podniku; dotčený členský stát však v 
řádně odůvodněných případech může 
udělit výjimku z této podmínky, kdy 
členové organizace producentů mají dvě 
různé produkční jednotky nacházející se v 

b) byli členy pouze jedné organizace 
producentů, pokud jde o určitý produkt 
jejich podniku;
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různých zeměpisných oblastech;
c) poskytovali informace požadované 
organizací producentů ke statistickým 
účelům.

c) poskytovali informace požadované 
organizací producentů ke statistickým 
účelům.

Členské státy se však mohou odchýlit od 
prvního pododstavce písm. b) v řádně 
odůvodněných případech:
i) pokud členové organizace 
producentů vlastní dvě různé produkční 
jednotky nacházející se v různých 
zeměpisných oblastech nebo
ii) pokud organizace producentů 
uznaná podle článku 152, ke které 
producenti již patří, demokraticky 
rozhodla podle odst. 2 písm. c), že svým 
členům umožní členství v druhé uznané 
organizaci producentů za těchto 
podmínek:
– členové organizace producentů 
mají určitý produkt určený k různým 
účelům a organizace prvovýrobců, k níž 
producenti již patří, nenabízí odbytiště pro 
druhé použití určené producenty pro 
jejich produkt nebo
– producenti, kteří jsou členy 
organizace producentů, se v minulosti 
zavázali dodat část svých produktů 
prostřednictvím smluv nebo členství v 
družstvech několika dalším odběratelům a 
alespoň jeden z těchto odběratelů se stal 
uznanou organizací producentů.

2. Stanovy organizace producentů 
rovněž stanoví:

2. Stanovy organizace producentů 
rovněž stanoví:

a) postupy pro určení, přijetí a změnu 
pravidel uvedených v odst. 1 písm. a);

a) postupy pro určení, přijetí a změnu 
pravidel uvedených v odst. 1 písm. a);

b) předepisování členských příspěvků 
nezbytných k financování organizace 
producentů;

b) předepisování členských příspěvků 
nezbytných k financování organizace 
producentů;

c) pravidla umožňující členům 
organizace producentů demokratickou 
kontrolu jejich organizace a jejích 
rozhodnutí;

c) pravidla umožňující členům 
organizace producentů demokratickou 
kontrolu jejich organizace a jejích 
rozhodnutí a také jejího účetnictví a 
rozpočtu;

d) sankce za porušení povinností d) sankce za porušení povinností 
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vyplývajících ze stanov, zejména za 
neplacení příspěvků, nebo za porušení 
pravidel stanovených organizací 
producentů;

vyplývajících ze stanov, zejména za 
neplacení příspěvků, nebo za porušení 
pravidel stanovených organizací 
producentů;

e) pravidla pro přijímání nových 
členů, zejména minimální dobu členství, 
která nesmí být kratší než jeden rok;

e) pravidla pro přijímání nových 
členů, zejména minimální dobu členství, 
která nesmí být kratší než jeden rok;

f) účetní a rozpočtová pravidla 
nezbytná pro fungování organizace.

f) účetní a rozpočtová pravidla 
nezbytná pro fungování organizace.

2a. Statuty organizace producentů 
mohou rovněž stanovit, že v případě, že 
organizace producentů odpovídá za prodej 
některých nebo všech produktů svých 
členů, a pokud nedochází k převodu 
vlastnictví produktů z členů organizace 
producentů na organizaci producentů, 
mohou tito členové organizace 
producentů navazovat kontakty s 
kupujícími, s výjimkou záležitostí, které se 
týkají ceny nebo objemu prodeje těchto 
produktů.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na 
organizace producentů v odvětví mléka a 
mléčných výrobků.

3. Odstavce 1, 2 a 2a se nevztahují na 
organizace producentů v odvětví mléka a 
mléčných výrobků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 157

Platné znění Pozměňovací návrh

22b) Článek 157 se nahrazuje tímto:
Článek 157 „Článek 157

Mezioborové organizace Mezioborové organizace

1. Členské státy mohou na požádání 
uznat mezioborové organizace v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 
2, které:

1. Členské státy mohou na požádání 
uznat mezioborové organizace v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 
2, které:

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

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

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

b) vznikly z podnětu všech nebo 
některých organizací nebo sdružení, které 
je tvoří;
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c) mají konkrétní zaměření 
zohledňující zájmy svých členů a zájmy 
spotřebitelů, které může zahrnovat zejména 
jeden z těchto cílů:

c) mají konkrétní zaměření 
zohledňující zájmy všech svých členů a 
zájmy spotřebitelů, které může zahrnovat 
zejména jeden z těchto cílů:

i) zlepšení znalostí a transparentnosti 
produkce a trhu, mimo jiné 
prostřednictvím zveřejňování souhrnných 
statistických údajů o produkčních 
nákladech, cenách a případně i cenových 
indexech, objemech a dobách trvání dříve 
uzavřených smluv a poskytování analýz 
možného budoucího rozvoje trhu na 
regionální, celostátní nebo mezinárodní 
úrovni,

i) zlepšení znalostí a transparentnosti 
produkce a trhu prostřednictvím:

– zveřejňování nebo sdílení 
souhrnných statistických údajů o 
produkčních nákladech, cenách a 
případně i cenových indexech, objemech a 
dobách trvání dříve uzavřených smluv a 
údajů o rozpětích přidělených v 
jednotlivých fázích dodavatelského 
řetězce,
– poskytování analýz možného 
budoucího rozvoje trhu na regionální, 
celostátní nebo mezinárodní úrovni;

ii) prognózy produkčního potenciálu a 
zaznamenávání cen na veřejných trzích;

ii) prognózy produkčního potenciálu a 
zaznamenávání cen na veřejných trzích;

iii) přispívání k lepší koordinaci 
způsobu uvádění produktů na trh, zejména 
prostřednictvím průzkumu a studií trhu,

iii) přispívání k lepší koordinaci 
způsobu uvádění produktů na trh, zejména 
prostřednictvím průzkumu a studií trhu,

iv) průzkum potenciálních vývozních 
trhů;

iv) průzkum potenciálních vývozních 
trhů;

v) aniž jsou dotčeny články 148 a 168, 
vypracovávání vzorů smluv slučitelných s 
pravidly Unie pro prodej zemědělských 
produktů kupujícím nebo dodávky 
zpracovaných výrobků distributorům a 
maloobchodníkům s ohledem na potřebu 
zajištění spravedlivých podmínek 
hospodářské soutěže a zabránění narušení 
trhu,

v) aniž jsou dotčeny články 148 a 168, 
vypracovávání vzorů smluv slučitelných 
s pravidly Unie pro prodej zemědělských 
produktů kupujícím nebo dodávky 
zpracovaných výrobků distributorům 
a maloobchodníkům s ohledem na potřebu 
zajištění spravedlivých podmínek 
hospodářské soutěže a zabránění narušení 
trhu. Tyto vzory smluv mohou zahrnovat 
dva a více podniků, z nichž každý působí 
na jiné úrovni výrobního, 
zpracovatelského nebo distribučního 
řetězce, a obsahují příslušné snadno 
srozumitelné ukazatele, hospodářské 
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indexy a metody výpočtu konečné ceny, 
jež vycházejí z příslušných výrobních 
nákladů a jejich vývoje a odkazují na ně, 
a také zohledňují kategorie produktů a 
jejich různá odbytiště, ukazatele 
oceňování produktů, ceny zemědělských 
a potravinářských produktů zjištěné 
na trzích a jejich vývoj a dále kritéria 
týkající se složení, kvality, sledovatelnosti 
a specifikace obsahu produktů,

vi) plnější využívání potenciálu 
produktů i na úrovni odbytišť a rozvoj 
iniciativ k posílení hospodářské 
konkurenceschopnosti a inovací,

vi) plnější využívání potenciálu 
produktů i na úrovni odbytišť a rozvoj 
iniciativ k posílení hospodářské 
konkurenceschopnosti a inovací,

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

vii) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k inovacím, 
racionalizaci, zlepšení a změně zaměření 
produkce a případně i zpracování a prodeje 
na produkty, které lépe vyhovují 
požadavkům trhu a chuti a očekávání 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů, včetně zvláštních vlastností 
produktů s chráněným označením původu 
nebo chráněným zeměpisným označením, a 
ochranu životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu a zdraví zvířat a jejich 
dobré životní podmínky,

viii) hledání způsobů, jak omezit 
používání veterinárních léčivých přípravků 
nebo přípravků na ochranu rostlin, umožnit 
lepší řízení jiných vstupů, zajistit jakost 
produktů a ochranu půdy a vod, zvýšit 
bezpečnost potravin, zejména 
prostřednictvím vysledovatelnosti 
produktů, a zlepšit zdraví a životní 
podmínky zvířat,

viii) hledání způsobů, jak omezit 
používání veterinárních léčivých přípravků 
nebo přípravků na ochranu rostlin, umožnit 
lepší řízení jiných vstupů, zajistit jakost 
produktů a ochranu půdy a vod, zvýšit 
bezpečnost potravin, zejména 
prostřednictvím vysledovatelnosti 
produktů, a zlepšit zdraví a životní 
podmínky zvířat,

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

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

x) přijetí veškerých možných opatření 
s cílem obhajovat, chránit a podporovat 
ekologické zemědělství a označení původu, 
značky jakosti a zeměpisná označení,

x) přijetí veškerých možných opatření 
s cílem obhajovat, chránit a podporovat 
ekologické zemědělství a označení původu, 
značky jakosti a zeměpisná označení,

xi) podpora a provádění výzkumu 
zaměřeného na integrovanou a udržitelnou 

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

produkci nebo jiné metody produkce šetrné 
k životnímu prostředí,

xii) podpora zdravé a odpovědné 
spotřeby produktů na vnitřním trhu; nebo 
informování o škodlivých účincích 
spotřeby v nebezpečné míře;

xii) podpora zdravé a odpovědné 
spotřeby produktů na vnitřním trhu; nebo 
informování o škodlivých účincích 
spotřeby v nebezpečné míře;

xiii) podpora spotřeby nebo poskytování 
informací o produktech na vnitřním trhu a 
na vnějších trzích;

xiii) podpora spotřeby nebo poskytování 
informací o produktech na vnitřním trhu a 
na vnějších trzích;

xiv) přispění k nakládání s vedlejšími 
produkty a snížení množství odpadů a 
nakládání s nimi,

xiv) přispění k nakládání s vedlejšími 
produkty a vyvíjení iniciativ na 
zhodnocení těchto produktů a snížení 
množství odpadů a nakládání s nimi,

xv) zavedení standardních ustanovení 
o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, 
včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, 
jak má být mezi ně rozdělen případný 
vývoj příslušných tržních cen dotčených 
produktů nebo trhů s jinými komoditami,

xv) zavedení pravidel rozdělení 
přidané hodnoty mezi subjekty v 
dodavatelském řetězci, včetně tržních 
bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být 
rozdělen případný vývoj příslušných 
tržních cen dotyčných produktů nebo trhů 
s jinými komoditami. Tato pravidla 
mohou mít podobu standardních 
ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu 
článku 172a nebo mohou zahrnovat nebo 
uvádět hospodářské ukazatele, jako jsou 
příslušné výrobní a marketingové náklady 
a jejich vývoj, ceny zemědělských a 
potravinářských produktů zaznamenané 
na dotčeném trhu či trzích a jejich vývoj či 
množství, složení, jakost, sledovatelnost 
nebo respekt k dotčeným produktům, a 
zohledňují výrobní náklady,

xva) zavedení standardních ustanovení 
zajišťujících spravedlivou kompenzaci 
nákladů, které zemědělcům vznikly 
v souvislosti s plněním jiných požadavků 
týkajících se životního prostředí, klimatu, 
zdraví zvířat a jejich dobrých životních 
podmínek, než jsou požadavky uvedené 
v právních předpisech, včetně metod 
pro výpočet těchto nákladů,

xvi) provedení opatření k předcházení 
rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin 
a životní prostředí a jejich řízení.

xvi) podpora a provádění opatření k 
prevenci, kontrole a řízení rizik v oblasti 
zdraví zvířat, ochrany rostlin a životního 
prostředí, mj. zřízením a správou 
vzájemných fondů nebo přispíváním do 
těchto fondů za účelem vyplacení finanční 
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náhrady zemědělcům za náklady a 
hospodářské ztráty vyplývající z podpory a 
provádění takových opatření,
xvia) přispění k transparentnosti 
obchodních vztahů mezi jednotlivými 
fázemi řetězce, zejména díky tvorbě a 
zavádění technických standardů a 
kontrole jejich dodržování ze strany 
hospodářských subjektů v daném odvětví.

1a. Členské státy mohou na žádost 
rozhodnout, že mezioborovou organizaci 
působící ve více odvětvích uvedených 
v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, 
pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 
a případně odstavce 3 tohoto článku pro 
každé odvětví, pro které žádá o uznání.

1a. Členské státy mohou na žádost 
rozhodnout, že mezioborovou organizaci 
působící ve více odvětvích uvedených 
v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, 
pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 
a případně odstavce 3 tohoto článku pro 
každé odvětví, pro které žádá o uznání.

2. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy na základě 
objektivních a nediskriminujících kritérií 
rozhodnout, že podmínka stanovená v čl. 
158 odst. 1 písm. c) je splněna 
prostřednictvím omezení počtu 
mezioborových organizací na regionální 
nebo celostátní úrovni, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy přijaté před 1. 
lednem 2014 a pokud to nenarušuje řádné 
fungování vnitřního trhu.

2. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy na základě 
objektivních a nediskriminujících kritérií 
rozhodnout, že podmínka stanovená v čl. 
158 odst. 1 písm. c) je splněna 
prostřednictvím omezení počtu 
mezioborových organizací na regionální 
nebo celostátní úrovni, pokud tak stanoví 
vnitrostátní právní předpisy přijaté před 1. 
lednem 2014 a pokud to nenarušuje řádné 
fungování vnitřního trhu.“

3. Pokud jde o odvětví mléka a 
mléčných výrobků, mohou členské státy 
odchylně od odstavce 1 uznat mezioborové 
organizace, které:
a) formálně požádaly o uznání a 
sdružují zástupce hospodářských činností 
souvisejících s produkcí syrového mléka 
alespoň v jedné z těchto fází 
dodavatelského řetězce: zpracování 
produktů v odvětví mléka a mléčných 
výrobků nebo obchod s nimi, včetně jejich 
distribuce;
b) vznikly z podnětu všech nebo 
některých zástupců uvedených v písmeni 
a);
c) vykonávají v jednom nebo více 
regionech Unie jednu nebo více z 
následujících činností a zohledňují při 
tom zájmy členů uvedených 
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mezioborových organizací a spotřebitelů:
i) zlepšení znalosti a transparentnosti 
produkce a trhu, včetně zveřejňování 
statistických údajů o cenách, objemech a 
dobách trvání dříve uzavřených smluv na 
dodávku syrového mléka a poskytování 
analýz možného budoucího rozvoje trhu 
na regionální, vnitrostátní a mezinárodní 
úrovni;
ii) přispívání k lepší koordinaci 
uvádění produktů odvětví mléka a 
mléčných výrobků na trh, zejména 
prostřednictvím výzkumu nebo studií 
trhu;
iii) podpora spotřeby a poskytování 
informací o mléku a mléčných výrobcích 
na vnitřních i vnějších trzích;
iv) průzkum potenciálních vývozních 
trhů;
v) vypracovávání vzorů smluv 
slučitelných s pravidly Unie pro prodej 
syrového mléka kupujícím nebo nabídku 
zpracovaných výrobků distributorům a 
maloobchodům, při zohlednění potřeby 
dosáhnout spravedlivých a 
konkurenceschopných podmínek a 
zabránit narušení trhu;
vi) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného ke změně zaměření 
produkce na produkty lépe vyhovující 
požadavkům trhu a chuti a očekáváním 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů a ochranu životního prostředí;
vii) udržování a rozvoj produkčního 
potenciálu odvětví mléka a mléčných 
výrobků mimo jiné prostřednictvím 
podpory inovace a programů 
aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem 
plně využít potenciálu mléka a mléčných 
výrobků, zejména proto, aby byly 
vytvářeny produkty s přidanou hodnotou, 
které budou atraktivnější pro spotřebitele;
viii) hledání postupů omezujících 
používání veterinárních léčiv, zlepšení 
řízení jiných vstupů a zvýšení bezpečnosti 



AM\1215878CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

potravin a zdraví zvířat;
ix) vyvíjení metod a nástrojů ke 
zlepšení jakosti produktů ve všech fázích 
produkce a uvádění na trh;
x) využívání možností ekologického 
zemědělství a ochrana a podpora tohoto 
zemědělství, jakož i výroba výrobků s 
označením původu, značkami jakosti a 
zeměpisnými označeními; a
xi) propagace integrované produkce 
nebo jiných metod produkce šetrných k 
životnímu prostředí.

(Tento pozměňovací návrh zrušuje 
odstavec 3 a všechny jeho pododstavce.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Pozměňovací návrh 240
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 158

Platné znění Pozměňovací návrh

22c) Článek 158 se nahrazuje tímto:
Článek 158 „Článek 158

Uznání mezioborových organizací Uznání mezioborových organizací

1. Členské státy mohou uznat 
mezioborové organizace žádající o uznání, 
pokud tyto organizace:

1. Členské státy mohou uznat 
mezioborové organizace žádající o uznání, 
pokud tyto organizace:

a) splňují požadavky uvedené v 
článku 157;

a) splňují požadavky uvedené v 
článku 157;

b) vykonávají svou činnost v jednom 
nebo více regionech daného území;

b) vykonávají svou činnost v jednom 
nebo více regionech daného území;

c) představují významnou část 
hospodářských činností uvedených v čl. 
157 odst. 1 písm. a);

c) představují významnou část 
hospodářských činností uvedených v čl. 
157 odst. 1 písm. a);

ca) zajišťují vyvážené zastoupení 
jednotlivých fází dodavatelského řetězce 
uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. a);
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d) nejsou samy zapojeny do produkce, 
zpracovávání nebo obchodování, s 
výjimkou případů uvedených v článku 162.

d) nejsou samy zapojeny do produkce, 
zpracovávání nebo obchodování, s 
výjimkou případů uvedených v článku 162.

2. Členské státy mohou rozhodnout, 
že mezioborové organizace, které byly 
uznány před 1. lednem 2014 na základě 
vnitrostátních právních předpisů a které 
splňují podmínky uvedené v odstavci 1 
tohoto článku, se považují za uznané 
mezioborové organizace podle článku 157.

2. Členské státy mohou rozhodnout, 
že mezioborové organizace, které byly 
uznány před 1. lednem 2014 na základě 
vnitrostátních právních předpisů a které 
splňují podmínky uvedené v odstavci 1 
tohoto článku, se považují za uznané 
mezioborové organizace podle článku 157.

3. Mezioborové organizace, které byly 
uznány před 1. lednem 2014 na základě 
vnitrostátních právních předpisů, ale 
nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1 
tohoto článku, mohou i nadále vykonávat 
svou činnost podle vnitrostátních právních 
předpisů do 1. ledna 2015.

3. Mezioborové organizace, které byly 
uznány před 1. lednem 2014 na základě 
vnitrostátních právních předpisů, ale 
nesplňují podmínky uvedené v odstavci 1 
tohoto článku, mohou i nadále vykonávat 
svou činnost podle vnitrostátních právních 
předpisů do 1. ledna 2015.

4. Členské státy mohou uznat 
mezioborové organizace ve všech 
odvětvích existující před 1. lednem 2014, 
ať již byly uznány na základě žádosti nebo 
zřízeny podle právních předpisů, i když 
nesplňují podmínku stanovenou v čl. 157 
odst. 1 písm. b) nebo v čl. 157 odst. 3 písm. 
b).

4. Členské státy mohou uznat 
mezioborové organizace ve všech 
odvětvích existující před 1. lednem 2014, 
ať již byly uznány na základě žádosti nebo 
zřízeny podle právních předpisů, i když 
nesplňují podmínku stanovenou v čl. 157 
odst. 1 písm. b) nebo v čl. 157 odst. 3 písm. 
b).

5. V případě uznání mezioborové 
organizace v souladu s odstavcem 1 nebo 2 
členské státy:

5. V případě uznání mezioborové 
organizace v souladu s odstavcem 1 nebo 2 
členské státy:

a) rozhodnou o udělení uznání ve 
lhůtě čtyř měsíců od podání žádosti 
doplněné všemi příslušnými podpůrnými 
doklady; tato žádost se podává v členském 
státě, v němž má organizace své ústředí;

a) rozhodnou o udělení uznání ve 
lhůtě čtyř měsíců od podání žádosti 
doplněné všemi příslušnými podpůrnými 
doklady; tato žádost se podává v členském 
státě, v němž má organizace své ústředí;

b) v intervalech, jež samy určí, 
provádějí kontroly s cílem ověřit, zda 
uznané mezioborové organizace dodržují 
podmínky, jimiž se řídí jejich uznání;

b) v intervalech, jež samy určí, 
provádějí kontroly s cílem ověřit, zda 
uznané mezioborové organizace dodržují 
podmínky, jimiž se řídí jejich uznání;

c) v případě, že zjistí nedodržování 
opatření stanovených v tomto nařízení či 
nesrovnalosti při jejich provádění, uloží 
těmto organizacím odpovídající sankce, 
které stanovily, a, pokud je to nezbytné. 
rozhodnou o odebrání uznání;

c) v případě, že zjistí nedodržování 
opatření stanovených v tomto nařízení či 
nesrovnalosti při jejich provádění, uloží 
těmto organizacím odpovídající sankce, 
které stanovily, a, pokud je to nezbytné. 
rozhodnou o odebrání uznání;

d) odeberou uznání, pokud již nejsou 
splněny požadavky a podmínky pro uznání 

d) odeberou uznání, pokud již nejsou 
splněny požadavky a podmínky pro uznání 
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stanovené v tomto článku; stanovené v tomto článku;

e) každý rok do 31. března, informují 
Komisi o všech rozhodnutích o udělení, 
zamítnutí nebo odebrání uznání, která 
přijaly v předchozím kalendářním roce.

e) každý rok nejpozději do 31. března, 
informují Komisi o všech rozhodnutích o 
udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, 
která přijaly v předchozím kalendářním 
roce.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Pozměňovací návrh 241
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Ruža Tomašić
za skupinu ECR
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 163 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22d) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 163a
Uznávání mezioborových organizací v 
odvětví vína
1. Členské státy mohou na žádost 
uznat mezioborové organizace na 
vnitrostátní úrovni nebo na úrovni 
produkční oblasti pro produkty v odvětví 
vína, pokud tyto organizace:
a) tvoří zástupci hospodářských 
činností souvisejících s produkcí a 
alespoň s jednou z těchto fází 
dodavatelského řetězce: zpracování 
produktů nebo obchod s nimi včetně jejich 
distribuce;
b) splňují požadavky uvedené v čl. 
157 písm. a) a c).
V případě produktů s chráněným 
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označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením uznaným podle 
práva Unie mohou zástupci 
hospodářských činností uvedených v 
prvním pododstavci písm. a) zahrnovat 
žadatele podle článku 95.
2. Pokud členské státy využijí 
možnost uznat mezioborové organizace v 
odvětví vína v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku, článek 158 se uplatní 
obdobně.“

Or. en


