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14.10.2020 A8-0198/232

Pozmeňujúci návrh 232
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 16

Platný text Pozmeňujúci návrh

(3a) Článok 16 sa nahrádza takto:
Článok 16 „Článok 16

Všeobecné zásady nakladania s výrobkami 
z verejnej intervencie

Všeobecné zásady nakladania s výrobkami 
z verejnej intervencie

1. S výrobkami nakúpenými v rámci 
verejnej intervencie sa nakladá takým 
spôsobom, aby:

1. S výrobkami nakúpenými v rámci 
verejnej intervencie sa nakladá takým 
spôsobom, aby:

a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu 
trhu;

a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu 
trhu;

b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a 
rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a

b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a 
rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a

c) bol v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd 
uzavretých v súlade so ZFEÚ.

c) bol v súlade so záväzkami 
vyplývajúcimi z medzinárodných dohôd 
uzavretých v súlade so ZFEÚ.

2. S výrobkami nakúpenými v rámci 
verejnej intervencie možno naložiť tak, že 
sa dajú k dispozícii pre program 
rozdeľovania potravín najodkázanejším 

2. S výrobkami nakúpenými v rámci 
verejnej intervencie možno naložiť tak, že 
sa dajú k dispozícii pre program 
rozdeľovania potravín najodkázanejším 



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

osobám v Únii ako je stanovené v 
príslušných právnych aktoch Únie. V 
takých prípadoch je účtovná hodnota 
takých výrobkov vo výške príslušnej 
pevnej ceny vo verejnej intervencii 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tohto 
nariadenia.

osobám v Únii, ako je stanovené v 
príslušných právnych aktoch Únie. V 
takých prípadoch je účtovná hodnota 
takých výrobkov vo výške príslušnej 
pevnej ceny vo verejnej intervencii 
uvedenej v článku 14 ods. 2 tohto 
nariadenia.

2a. Členské štáty informujú Komisiu o 
totožnosti podnikov, ktoré využívajú 
verejnú intervenciu, ako aj nákupcov 
verejných intervenčných zásob.

3. Komisia každý rok uverejní 
informácie o podmienkach, za akých sa v 
predošlom roku predali výrobky nakúpené 
v rámci verejnej intervencie.

3. Komisia každý rok uverejní 
informácie o podmienkach, za akých sa v 
predošlom roku nakúpili (v náležitom 
prípade) a predali výrobky nakúpené v 
rámci verejnej intervencie. Tieto údaje 
zahŕňajú informácie o totožnosti 
spoločností, príslušných objemoch a 
nákupných a predajných cenách.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/233

Pozmeňujúci návrh 233
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 68

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5a) Článok 68 sa nahrádza takto:
Článok 68 „Článok 68

Prechodné ustanovenia Prechodné ustanovenia

1. Práva na výsadbu udelené 
výrobcom v súlade s článkom 85h, 
článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia 
(ES) č. 1234/2007 pred 31. decembrom 
2015, ktoré títo výrobcovia nevyužili a 
ktoré sú k tomuto dátumu stále platné, sa 
môžu od 1. januára 2016 zmeniť na 
povolenia podľa tejto kapitoly.

1. Práva na výsadbu udelené 
výrobcom v súlade s článkom 85h, 
článkom 85i alebo článkom 85k nariadenia 
(ES) č. 1234/2007 pred 31. decembrom 
2015, ktoré títo výrobcovia nevyužili a 
ktoré sú k tomuto dátumu stále platné, sa 
môžu od 1. januára 2016 zmeniť na 
povolenia podľa tejto kapitoly.

Takáto zmena sa uskutočňuje na základe 
žiadosti, ktorú predkladajú títo výrobcovia 
pred 31. decembrom 2015. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť povoliť výrobcom, aby 
takéto žiadosti o zmenu práv na povolenie 
predkladali do 31. decembra 2020.

Takáto zmena sa uskutočňuje na základe 
žiadosti, ktorú predkladajú títo výrobcovia 
pred 31. decembrom 2015. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť povoliť výrobcom, aby 
takéto žiadosti o zmenu práv na povolenie 
predkladali do 31. decembra 2020.
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1a. Po 31. decembri 2020 zostávajú 
plochy, na ktoré sa vzťahujú práva na 
výsadbu, ktoré neboli zmenené na 
povolenia, k dispozícii členským štátom, 
ktoré ich môžu prerozdeliť v súlade s 
článkom 66, a to najneskôr do 31. 
decembra 2025.

2. Povolenia udelené podľa odseku 1 
majú rovnakú dobu platnosti ako práva na 
výsadbu uvedené v odseku 1. Ak sa tieto 
povolenia nevyužijú, stratia platnosť 
najneskôr 31. decembra 2018, alebo ak 
členské štáty prijali rozhodnutie uvedené v 
odseku 1 druhom pododseku, najneskôr do 
31. decembra 2023.

2. Povolenia udelené podľa odsekov 1 
a 1a majú rovnakú dobu platnosti ako 
práva na výsadbu uvedené v odseku 1. Ak 
sa tieto povolenia nevyužijú, stratia 
platnosť najneskôr 31. decembra 2018, 
alebo ak členské štáty prijali rozhodnutie 
uvedené v odseku 1 druhom pododseku, 
najneskôr do 31. decembra 2028.

3. Plochy, na ktoré sa vzťahujú 
povolenia udelené podľa odseku 1, sa na 
účely článku 63 nezapočítavajú.

3. Plochy, na ktoré sa vzťahujú 
povolenia udelené podľa odseku 1, sa na 
účely článku 63 nezapočítavajú.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Pozmeňujúci návrh 234
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5b) Článok 75 sa nahrádza takto:
Článok 75 „Článok 75

Stanovenie a obsah noriem Stanovenie a obsah noriem

1. Obchodné normy sa môžu 
vzťahovať na jeden alebo viacero z týchto 
sektorov a výrobkov:

1. Obchodné normy sa môžu 
vzťahovať na jeden alebo viacero z týchto 
sektorov a výrobkov:

a) olivový olej a stolové olivy; a) olivový olej a stolové olivy;

b) ovocie a zelenina; b) ovocie a zelenina;

c) výrobky spracované z ovocia a 
zeleniny;

c) výrobky spracované z ovocia a 
zeleniny;

d) banány; d) banány;

e) živé rastliny; e) živé rastliny;

f) vedľajšie produkty z vajec vrátane 
vaječných škrupín;

f) vedľajšie produkty z vajec vrátane 
vaječných škrupín;

g) hydinové mäso; g) hydinové mäso;
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h) roztierateľné tuky určené na ľudskú 
spotrebu;

h) roztierateľné tuky určené na ľudskú 
spotrebu;

i) chmeľ. i) chmeľ;
ia) ryža;
ib) mlieko a mliečne výrobky;
ic) med a včelie produkty;
id) hovädzie a teľacie mäso;
ie) ovčie mäso;
if) bravčové mäso;
ig) konope.

2. S cieľom zohľadniť očakávania 
spotrebiteľov a zlepšiť hospodárske 
podmienky výroby a uvádzania 
poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa 
vzťahujú odseky 1 a 4 tohto článku, na trh, 
ako aj ich kvalitu, je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 227 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
obchodných noriem podľa jednotlivých 
sektorov alebo výrobkov vo všetkých 
fázach uvádzania na trh, ako aj odchýlok a 
výnimiek z takýchto noriem s cieľom 
prispôsobiť sa neustále sa meniacim 
trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa 
požiadavkám spotrebiteľov, vývoju 
príslušných medzinárodných noriem a 
zabrániť vytváraniu prekážok pre inováciu 
výrobkov.

2. S cieľom zohľadniť očakávania 
spotrebiteľov a zlepšiť hospodárske 
podmienky výroby a uvádzania 
poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa 
vzťahujú odseky 1 a 4 tohto článku, na trh, 
ako aj ich kvalitu, je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 227 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
obchodných noriem podľa jednotlivých 
sektorov alebo výrobkov vo všetkých 
fázach uvádzania na trh, ako aj odchýlok a 
výnimiek z takýchto noriem s cieľom 
prispôsobiť sa neustále sa meniacim 
trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa 
požiadavkám spotrebiteľov, vývoju 
príslušných medzinárodných noriem a 
zabrániť vytváraniu prekážok pre inováciu 
výrobkov.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
26 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 (27), sa obchodné 
normy uvedené v odseku 1 môžu 
vzťahovať na jednu alebo viacero z týchto 
požiadaviek stanovených podľa 
jednotlivých sektorov alebo výrobkov, a to 
na základe vlastností každého sektora, 
potreby regulovať uvádzanie výrobkov na 
trh a podmienok stanovených v odseku 5 
tohto článku:

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
26 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 (27), sa obchodné 
normy uvedené v odseku 1 môžu 
vzťahovať na jednu alebo viacero z týchto 
požiadaviek stanovených podľa 
jednotlivých sektorov alebo výrobkov, a to 
na základe vlastností každého sektora, 
potreby regulovať uvádzanie výrobkov na 
trh a podmienok stanovených v odseku 5 
tohto článku:

a) vymedzenia technických pojmov, 
označenie a obchodné názvy pre iné 
sektory ako tie, ktoré sú stanovené v 
článku 78;

a) vymedzenia technických pojmov, 
označenie a obchodné názvy pre iné 
sektory ako tie, ktoré sú stanovené v 
článku 78;
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b) klasifikačné kritériá ako 
zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, 
vek a kategória;

b) klasifikačné kritériá ako 
zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, 
vek a kategória;

c) druh, odroda rastliny alebo plemeno 
zvieraťa alebo obchodný druh;

c) druh, odroda rastliny alebo plemeno 
zvieraťa alebo obchodný druh;

d) obchodná úprava, označovanie 
spojené s povinnými obchodnými 
normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú 
uplatňovať vo vzťahu k baliacim 
strediskám, označovanie značkami, rok 
zberu a používanie osobitných pojmov bez 
toho, aby boli dotknuté články 92 až 123;

d) obchodná úprava, označovanie 
spojené s povinnými obchodnými 
normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú 
uplatňovať vo vzťahu k baliacim 
strediskám, označovanie značkami, rok 
zberu a používanie osobitných pojmov bez 
toho, aby boli dotknuté články 92 až 123;

e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, 
mäsitosť, vlastnosti výrobku a percento 
obsahu vody;

e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, 
mäsitosť, vlastnosti výrobku a percento 
obsahu vody;

f) špecifické látky používané pri 
výrobe alebo zložky vrátane ich 
kvantitatívneho obsahu, čistoty a 
identifikácie;

f) špecifické látky používané pri 
výrobe alebo zložky vrátane ich 
kvantitatívneho obsahu, čistoty a 
identifikácie;

g) typ poľnohospodárskej výroby a 
spôsob výroby vrátane enologických 
postupov a pokročilé systémy udržateľnej 
výroby;

g) typ poľnohospodárskej výroby a 
spôsob výroby vrátane enologických 
postupov, postupy kŕmenia zvierat a 
pokročilé systémy udržateľnej výroby;

h) kupáž muštov a vín vrátane ich 
vymedzení, sceľovanie a jeho obmedzenie;

h) kupáž muštov a vín vrátane ich 
vymedzení, sceľovanie a jeho obmedzenie;

i) frekvencia zberu, dodávanie, 
konzervovanie a spôsob zaobchádzania, 
spôsob a teplota uchovávania, skladovanie 
a doprava;

i) frekvencia zberu, dodávanie, 
konzervovanie a spôsob zaobchádzania, 
spôsob a teplota uchovávania, skladovanie 
a doprava;

j) miesto poľnohospodárskej výroby 
a/alebo pôvodu okrem hydinového mäsa 
a roztierateľných tukov;

j) miesto poľnohospodárskej výroby 
a/alebo pôvodu;

k) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie 
určitých látok a postupov;

k) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie 
určitých látok a postupov;

l) osobitné použitie; l) osobitné použitie;

m) podmienky, ktorými sa riadi 
nakladanie s výrobkami, držba, obeh a 
používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade 
s obchodnými normami prijatými podľa 
odseku 1 alebo s vymedzeniami pojmov, 
označeniami a obchodnými názvami 
uvedenými v článku 78, ako aj nakladanie 
s vedľajšími produktmi.

m) podmienky, ktorými sa riadi 
nakladanie s výrobkami, držba, obeh a 
používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade 
s obchodnými normami prijatými podľa 
odseku 1 alebo s vymedzeniami pojmov, 
označeniami a obchodnými názvami 
uvedenými v článku 78, ako aj nakladanie 
s vedľajšími produktmi;
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ma) dobré životné podmienky zvierat.
4. Okrem odseku 1 sa obchodné 
normy môžu vzťahovať na sektor 
vinohradníctva a vinárstva. Písmená f), g), 
h), k) a m) odseku 3 sa uplatňujú na daný 
sektor.

4. Okrem odseku 1 sa obchodné 
normy môžu vzťahovať na sektor 
vinohradníctva a vinárstva. Písmená f), g), 
h), k) a m) odseku 3 sa uplatňujú na daný 
sektor.

5. Obchodné normy podľa 
jednotlivých sektorov alebo výrobkov 
prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa 
ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté 
články 84 až 88 a príloha IX, pričom sa 
berie ohľad na:

5. Obchodné normy podľa 
jednotlivých sektorov alebo výrobkov 
prijaté podľa odseku 1 tohto článku sa 
ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté 
články 84 až 88 a príloha IX, pričom sa 
berie ohľad na:

a) osobitosti dotknutého výrobku; a) osobitosti dotknutého výrobku;

b) potrebu zabezpečiť podmienky na 
uľahčenie uvádzania výrobkov na trh;

b) potrebu zabezpečiť podmienky na 
uľahčenie uvádzania výrobkov na trh;

c) záujem výrobcov informovať o 
vlastnostiach výrobkov a 
poľnohospodárskej výroby, ako aj záujem 
spotrebiteľov získať primerané a 
transparentné informácie o výrobku 
vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, 
ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od 
prípadu na primeranej zemepisnej úrovni 
po uskutočnení hodnotenia, a to 
predovšetkým nákladov a 
administratívneho zaťaženia 
hospodárskych subjektov a prínosov pre 
výrobcov a konečných spotrebiteľov;

c) záujem výrobcov informovať o 
vlastnostiach výrobkov a 
poľnohospodárskej výroby, ako aj záujem 
spotrebiteľov získať primerané a 
transparentné informácie o výrobku 
vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, 
ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od 
prípadu na primeranej zemepisnej úrovni 
po uskutočnení hodnotenia, a to 
predovšetkým nákladov a 
administratívneho zaťaženia 
hospodárskych subjektov a prínosov pre 
výrobcov a konečných spotrebiteľov;

d) dostupné metódy na určenie 
fyzických, chemických a organoleptických 
vlastností výrobkov;

d) dostupné metódy na určenie 
fyzických, chemických a organoleptických 
vlastností výrobkov;

e) štandardné odporúčania, ktoré 
prijali medzinárodné organizácie;

e) štandardné odporúčania, ktoré 
prijali medzinárodné organizácie;

f) potrebu zachovať prirodzené a 
základné vlastnosti výrobkov a zabrániť 
podstatnej zmene v zložení príslušného 
výrobku.

f) potrebu zachovať prirodzené a 
základné vlastnosti výrobkov a zabrániť 
podstatnej zmene v zložení príslušného 
výrobku.

6. S cieľom zohľadniť očakávania 
spotrebiteľov a potrebu zlepšiť kvalitu a 
hospodárske podmienky výroby a 
uvádzania poľnohospodárskych výrobkov 
na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s 
článkom 227 prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení zoznam sektorov v odseku 
1. Takéto delegované akty sa prísne 

6. S cieľom zohľadniť očakávania 
spotrebiteľov a potrebu zlepšiť kvalitu a 
hospodárske podmienky výroby a 
uvádzania poľnohospodárskych výrobkov 
na trh, je Komisia splnomocnená v súlade s 
článkom 227 prijímať delegované akty, 
ktorými sa mení zoznam sektorov v odseku 
1. Takéto delegované akty sa prísne 
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obmedzia len na dokázané potreby, ktoré 
sú výsledkom vyvíjajúceho sa 
spotrebiteľského dopytu, technického 
pokroku, alebo na potrebu inovácie 
výrobkov, a budú predmetom správy 
Komisie určenej Európskemu parlamentu a 
Rade, v ktorej sa zhodnotia predovšetkým 
potreby spotrebiteľov, náklady a 
administratívne zaťaženie hospodárskych 
subjektov vrátane vplyvu na vnútorný trh a 
medzinárodný trh, a prínosy pre výrobcov 
a konečných spotrebiteľov.

obmedzia len na dokázané potreby, ktoré 
sú výsledkom vyvíjajúceho sa 
spotrebiteľského dopytu, technického 
pokroku, alebo na potrebu inovácie 
výrobkov, a budú predmetom správy 
Komisie určenej Európskemu parlamentu a 
Rade, v ktorej sa zhodnotia predovšetkým 
potreby spotrebiteľov, náklady a 
administratívne zaťaženie hospodárskych 
subjektov vrátane vplyvu na vnútorný trh a 
medzinárodný trh, a prínosy pre výrobcov 
a konečných spotrebiteľov.“
(Poznámka pod čiarou č. 27 v odseku 3 
zostáva nezmenená)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Pozmeňujúci návrh 235
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93

Platný text Pozmeňujúci návrh

(9) Článok 9 sa nahrádza takto:
Článok 93 „Článok 93

Vymedzenie pojmov Vymedzenie pojmov

1. Na účely tohto oddielu sa uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov:

1. Na účely tohto oddielu sa uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov:

a) „označenie pôvodu“ je názov 
oblasti, osobitného miesta alebo vo 
výnimočných a riadne odôvodnených 
prípadoch krajiny, ktoré sa používa na opis 
výrobku uvedeného v článku 92 ods. 1 a 
spĺňajúceho tieto požiadavky:

a) „označenie pôvodu“ je názov 
oblasti, osobitného miesta alebo vo 
výnimočných a riadne odôvodnených 
prípadoch krajiny alebo názov tradične 
používaný na určitom mieste, ktorý sa 
používa na opis výrobku uvedeného 
v článku 92 ods. 1:

i) kvalita a vlastnosti výrobku sú v 
podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené 
osobitným zemepisným prostredím s jemu 
vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;

i) kvalita a vlastnosti výrobku sú v 
podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené 
osobitným zemepisným prostredím s jemu 
vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;

ii) hrozno, z ktorého sa výrobok ii) hrozno, z ktorého sa výrobok 
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vyrába, pochádza výlučne z tejto 
zemepisnej oblasti;

vyrába, pochádza výlučne z tejto 
zemepisnej oblasti;

iii) výroba sa uskutočňuje v tejto 
zemepisnej oblasti; a

iii) výroba sa uskutočňuje v tejto 
zemepisnej oblasti; a

iv) výrobok sa získava z odrôd viniča 
patriacich k druhu Vitis vinifera;

iv) výrobok sa získava z odrôd viniča 
patriacich k druhu Vitis vinifera;

b) „zemepisné označenie“ je 
označenie odkazujúce na oblasť, osobitné 
miesto alebo vo výnimočných a riadne 
odôvodnených prípadoch na krajinu, ktoré 
sa používa na opis výrobku uvedeného v 
článku 92 ods. 1 a spĺňajúceho tieto 
požiadavky:

b) „zemepisné označenie“ je 
označenie odkazujúce na oblasť, osobitné 
miesto alebo vo výnimočných a riadne 
odôvodnených prípadoch na krajinu, ktoré 
sa používa na opis výrobku uvedeného v 
článku 92 ods. 1 a spĺňajúceho tieto 
požiadavky:

i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo 
iné vlastnosti, ktoré možno pripísať 
uvedenému zemepisnému pôvodu;

i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo 
iné vlastnosti, ktoré možno pripísať 
uvedenému zemepisnému pôvodu;

ii) aspoň 85 % hrozna použitého na 
jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej 
zemepisnej oblasti;

ii) aspoň 85 % hrozna použitého na jeho 
výrobu pochádza výlučne z uvedenej 
zemepisnej oblasti;

iii) vyrába sa v tejto zemepisnej 
oblasti; a

iii) vyrába sa v tejto zemepisnej 
oblasti; a

iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho 
k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov 
druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu 
Vitis.

iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho 
k druhu Vitis vinifera alebo z krížencov 
druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu 
Vitis.

2. Určité tradične používané názvy sú 
označením pôvodu, ak:

2. Určité tradične používané názvy sú 
označením pôvodu, ak:

a) označujú víno; a) označujú víno;

b) odkazujú na zemepisný názov; b) odkazujú na zemepisný názov;

c) spĺňajú požiadavky uvedené v 
odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv); a

c) spĺňajú požiadavky uvedené v 
odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv); a

d) prešli postupom udeľovania 
ochrany označeniam pôvodu a 
zemepisným označeniam, ktorý sa 
ustanovuje v tomto pododdiele.

d) prešli postupom udeľovania 
ochrany označeniam pôvodu a 
zemepisným označeniam, ktorý sa 
ustanovuje v tomto pododdiele.

3. Označenia pôvodu a zemepisné 
označenia vrátane označení, ktoré sa 
vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích 
krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na 
ochranu v súlade s pravidlami 
ustanovenými v tomto pododdiele.

3. Označenia pôvodu a zemepisné 
označenia vrátane označení, ktoré sa 
vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích 
krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na 
ochranu v súlade s pravidlami 
ustanovenými v tomto pododdiele.

4. Výroba uvedená v odseku 1 písm. 
a) bode iii) zahŕňa všetky príslušné 

4. Výroba uvedená v odseku 1 písm. 
a) bode iii) zahŕňa všetky príslušné 
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operácie, od zberu hrozna až po ukončenie 
procesov výroby vína, s výnimkou 
akýchkoľvek procesov po výrobe.

operácie, od zberu hrozna až po ukončenie 
procesov výroby vína, s výnimkou 
akýchkoľvek procesov po výrobe.

5. Na účely uplatňovania odseku 1 
písm. b) bodu ii) pochádza maximálne 15-
percentný podiel hrozna, ktorý môže 
pochádzať z inej oblasti, ako je vymedzená 
oblasť, z členského štátu alebo tretej 
krajiny, v ktorej sa daná vymedzená oblasť 
nachádza.

5. Na účely uplatňovania odseku 1 
písm. b) bodu ii) pochádza maximálne 15-
percentný podiel hrozna, ktorý môže 
pochádzať z inej oblasti, ako je vymedzená 
oblasť, z členského štátu alebo tretej 
krajiny, v ktorej sa daná vymedzená oblasť 
nachádza.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/236

Pozmeňujúci návrh 236
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 94

Platný text Pozmeňujúci návrh

Článok 94 sa nahrádza takto:
Článok 94 „Článok 94

Žiadosti o ochranu Žiadosti o ochranu

1. Súčasťou žiadostí o ochranu názvov 
ako označení pôvodu alebo zemepisných 
označení sú technické podklady, ktoré 
obsahujú:

1. Súčasťou žiadostí o ochranu názvov 
ako označení pôvodu alebo zemepisných 
označení je:

a) názov, ktorý sa má chrániť; a) názov, ktorý sa má chrániť;

b) meno a adresu žiadateľa; b) meno a adresu žiadateľa;

c) špecifikáciu výrobku, ako sa 
uvádza v odseku 2; a

c) špecifikáciu výrobku, ako sa 
uvádza v odseku 2; a

d) jednotný dokument so zhrnutím 
špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.

d) jednotný dokument so zhrnutím 
špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.

2. Špecifikáciou výrobku sa 
zainteresovaným stranám umožňuje, aby 
preverili príslušné podmienky výroby 
týkajúce sa označenia pôvodu alebo 

2. Špecifikáciou výrobku sa 
zainteresovaným stranám umožňuje, aby 
preverili príslušné podmienky výroby 
týkajúce sa označenia pôvodu alebo 
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zemepisného označenia. Špecifikácia 
výrobku obsahuje aspoň:

zemepisného označenia. Špecifikácia 
výrobku obsahuje aspoň:

a) názov, ktorý sa má chrániť; a) názov, ktorý sa má chrániť;

b) opis vína alebo vín: b) opis vína alebo vín:

i) pokiaľ ide o označenie pôvodu, 
hlavné analytické a organoleptické 
vlastnosti;

i) pokiaľ ide o označenie pôvodu, 
hlavné analytické a organoleptické 
vlastnosti;

ii) pokiaľ ide o zemepisné označenie, 
hlavné analytické vlastnosti, ako aj 
hodnotenie alebo uvedenie ich 
organoleptických vlastností;

ii) pokiaľ ide o zemepisné označenie, 
hlavné analytické vlastnosti, ako aj 
hodnotenie alebo uvedenie ich 
organoleptických vlastností;

c) v prípade potreby osobitné 
enologické postupy použité pri výrobe vína 
alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia 
týkajúce sa výroby daného vína alebo vín;

c) v prípade potreby osobitné 
enologické postupy použité pri výrobe vína 
alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia 
týkajúce sa výroby daného vína alebo vín;

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej 
oblasti;

d) vymedzenie príslušnej zemepisnej 
oblasti;

e) maximálne hektárové výnosy; e) maximálne hektárové výnosy;

f) označenie muštovej odrody alebo 
muštových odrôd, z ktorých sa víno alebo 
vína vyrába(-jú);

f) označenie muštovej odrody alebo 
muštových odrôd, z ktorých sa víno alebo 
vína vyrába(-jú);

g) údaje potvrdzujúce spojitosť 
uvedenú v článku 70 ods. 1 písm. a) bode 
i) alebo prípadne v článku 93 ods. 1 písm. 
b) bode i);

g) údaje potvrdzujúce tieto spojitosti:

i) pokiaľ ide o chránené označenie 
pôvodu, spojitosť medzi kvalitou alebo 
vlastnosťami výrobku a zemepisným 
prostredím a údaje týkajúce sa prírodných 
a ľudských faktorov tohto zemepisného 
prostredia uvedeného v článku 93 ods. 1 
písm. a) bode i);
ii) pokiaľ ide o chránené zemepisné 
označenie, spojitosť medzi špecifickou 
kvalitou, povesťou alebo inou vlastnosťou 
výrobku a zemepisným pôvodom 
uvedeným v článku 93 ods. 1 písm. b) 
bode i);
ga) prípadne jeho prínos pre 
udržateľný rozvoj;

h) uplatniteľné požiadavky ustanovené 
v právnych predpisoch Únie alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo 

h) uplatniteľné požiadavky ustanovené 
v právnych predpisoch Únie alebo vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo 
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ak tak ustanovia členské štáty, uplatniteľné 
požiadavky ustanovené organizáciou, ktorá 
riadi udeľovanie chráneného označenia 
pôvodu alebo chráneného zemepisného 
označenia, so zreteľom na skutočnosť, že 
takéto požiadavky sú objektívne, 
nediskriminačné a v súlade s právom Únie;

ak tak ustanovia členské štáty, uplatniteľné 
požiadavky ustanovené organizáciou, ktorá 
riadi udeľovanie chráneného označenia 
pôvodu alebo chráneného zemepisného 
označenia, so zreteľom na skutočnosť, že 
takéto požiadavky sú objektívne, 
nediskriminačné a v súlade s právom Únie;

i) názov a adresu orgánov alebo 
subjektov, ktoré overujú súlad s 
ustanoveniami v špecifikácii výrobku, a ich 
osobitné úlohy.

i) názov a adresu orgánov alebo 
subjektov, ktoré overujú súlad s 
ustanoveniami v špecifikácii výrobku, a ich 
osobitné úlohy.

3. Ak sa žiadosť o ochranu týka 
zemepisnej oblasti v tretej krajine, 
obsahuje okrem prvkov ustanovených v 
odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný 
názov je chránený v krajine jeho pôvodu.

3. Ak sa žiadosť o ochranu týka 
zemepisnej oblasti v tretej krajine, 
obsahuje okrem prvkov ustanovených v 
odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný 
názov je chránený v krajine jeho pôvodu.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Pozmeňujúci návrh 237
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 105

Platný text Pozmeňujúci návrh

(14a) Článok 105 sa nahrádza takto:
Článok 105 „Článok 105

Zmeny špecifikácií výrobkov Zmeny špecifikácií výrobkov

Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky 
ustanovené v článku 95, môže požiadať o 
schválenie zmeny špecifikácie výrobku 
týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu 
alebo chráneného zemepisného označenia, 
a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj 
vedecko-technických poznatkov alebo 
upraviť vymedzenie zemepisnej oblasti 
uvedenej v článku 94 ods. 2 druhom 
pododseku písm. d). V žiadostiach sa opíšu 
a zdôvodnia požadované zmeny.

1. Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky 
ustanovené v článku 95, môže požiadať o 
schválenie zmeny špecifikácie výrobku 
týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu 
alebo chráneného zemepisného označenia, 
a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj 
vedecko-technických poznatkov alebo 
upraviť vymedzenie zemepisnej oblasti 
uvedenej v článku 94 ods. 2 druhom 
pododseku písm. d). V žiadostiach sa opíšu 
a zdôvodnia požadované zmeny.

1a. Zmeny špecifikácie výrobku sa 
podľa ich významu rozdelia do dvoch 
kategórií: zmeny, ktoré si vyžadujú 
uskutočnenie námietkového konania na 
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úrovni Únie („zmeny na úrovni Únie“), a 
zmeny, ktoré sa majú riešiť na úrovni 
členských štátov alebo tretích krajín 
(„štandardné zmeny“).
Zmena sa považuje za zmenu na úrovni 
Únie, ak:
a) zahŕňa zmenu názvu chráneného 
označenia pôvodu alebo chráneného 
zemepisného označenia;
b) pozostáva zo zmeny, vypustenia 
alebo pridania kategórie vinárskych 
výrobkov uvedených v časti II prílohy VII;
c) môže potenciálne zrušiť spojitosť 
uvedenú v článku 93 ods. 1 písm. a) bode 
i) alebo písm. b) bode i);
d) prináša ďalšie obmedzenia 
týkajúce sa uvádzania výrobku na trh.
Žiadosti o zmenu na úrovni Únie podané 
tretími krajinami alebo výrobcami 
z tretích krajín musia obsahovať dôkaz 
o tom, že požadovaná zmena je v súlade so 
zákonmi o ochrane označení pôvodu 
alebo zemepisných označení platných 
v týchto tretích krajinách.
Všetky ostatné zmeny sa považujú za 
štandardné zmeny.
1b. Dočasná zmena je štandardnou 
zmenou, ktorá sa týka dočasnej zmeny 
špecifikácie výrobku vyplývajúcej 
z uloženia povinných sanitárnych a 
fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej 
moci alebo súvisiacej s prírodnými 
katastrofami či nepriaznivými 
poveternostnými podmienkami oficiálne 
uznanými príslušnými orgánmi.
1c. V prípade zmeny výrobných 
podmienok týkajúcich sa viniča, ktorý je 
určený na výrobu chráneného označenia 
pôvodu, na tento vinič sa naďalej 
vzťahuje právo na výrobu chráneného 
označenia pôvodu počas obdobia 
stanoveného v špecifikácii výrobku, a to 
najneskôr do vyklčovania.“
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14.10.2020 A8-0198/238

Pozmeňujúci návrh 238
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 153

Platný text Pozmeňujúci návrh

(22a) Článok 153 sa nahrádza takto:
Článok 153 „Článok 153

Stanovy organizácií výrobcov Stanovy organizácií výrobcov

1. V stanovách organizácie výrobcov 
sa od vyrábajúcich členov predovšetkým 
žiada, aby:

1. V stanovách organizácie výrobcov 
sa od vyrábajúcich členov predovšetkým 
žiada, aby:

a) uplatňovali pravidlá, ktoré 
organizácie výrobcov prijali v oblasti 
nahlasovania výroby, uvádzania výrobkov 
na trh a ochrany životného prostredia;

a) uplatňovali pravidlá, ktoré 
organizácie výrobcov prijali v oblasti 
nahlasovania výroby, uvádzania výrobkov 
na trh a ochrany životného prostredia;

b) boli členmi iba jednej organizácie 
výrobcov pre akýkoľvek výrobok, ktorý sa 
v danom podniku vyrába; členské štáty sa 
však od tejto podmienky môžu odchýliť v 
riadne odôvodnených prípadoch, ak 
vyrábajúci členovia majú dve samostatné 
výrobné jednotky v odlišných zemepisných 

b) boli členmi iba jednej organizácie 
výrobcov pre akýkoľvek výrobok, ktorý sa 
v danom podniku vyrába;
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oblastiach;
c) poskytovali informácie, ktoré 
organizácia výrobcov požaduje na 
štatistické účely.

c) poskytovali informácie, ktoré 
organizácia výrobcov požaduje na 
štatistické účely.

Členské štáty sa však môžu odchýliť od 
prvého pododseku písm. b) v riadne 
odôvodnených prípadoch:
i) ak vyrábajúci členovia vlastnia dve 
rôzne výrobné jednotky nachádzajúce sa v 
odlišných zemepisných oblastiach alebo
ii) ak organizácia výrobcov uznaná 
podľa článku 152, ku ktorej už výrobcovia 
patria, demokraticky rozhodla podľa 
odseku 2 písm. c), že umožní svojim 
vyrábajúcim členom, aby sa stali členmi 
druhej uznanej organizácie výrobcov, a to 
za týchto podmienok:
– vyrábajúci členovia majú istý 
výrobok určený na rôzne použitia a 
primárna organizácia výrobcov, ku ktorej 
výrobcovia už patria, neponúka odbytiská 
pre druhé použitie, ktoré výrobcovia 
zamýšľajú pre svoj výrobok, alebo
– vyrábajúci členovia sa v minulosti 
zaviazali dodať časť svojich výrobkov 
prostredníctvom zmlúv alebo členstva v 
družstvách niekoľkým ďalším nákupcom 
a aspoň jeden z týchto nákupcov sa stane 
uznanou organizáciou výrobcov.

2. V stanovách organizácie výrobcov 
sa tiež stanovia:

2. V stanovách organizácie výrobcov 
sa tiež stanovia:

a) postupy na stanovenie, prijatie a 
zmenu pravidiel uvedených v odseku 1 
písm. a);

a) postupy na stanovenie, prijatie a 
zmenu pravidiel uvedených v odseku 1 
písm. a);

b) finančné príspevky členov potrebné 
na financovanie organizácie výrobcov;

b) finančné príspevky členov potrebné 
na financovanie organizácie výrobcov;

c) pravidlá, ktoré vyrábajúcim členom 
umožnia demokraticky kontrolovať 
organizáciu a jej rozhodnutia;

c) pravidlá, ktoré vyrábajúcim členom 
umožnia demokraticky kontrolovať 
organizáciu a jej rozhodnutia, ako aj jej 
účty a rozpočty;

d) sankcie za porušenie povinností 
podľa stanov, najmä za nezaplatenie 
finančných príspevkov, alebo pravidiel 

d) sankcie za porušenie povinností 
podľa stanov, najmä za nezaplatenie 
finančných príspevkov, alebo pravidiel 
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stanovených organizáciou výrobcov; stanovených organizáciou výrobcov;

e) pravidlá pre prijatie nových členov, 
a najmä minimálnu dobu členstva, ktorá 
nemôže byť kratšia ako jeden rok;

e) pravidlá pre prijatie nových členov, 
a najmä minimálnu dobu členstva, ktorá 
nemôže byť kratšia ako jeden rok;

f) účtovné a rozpočtové pravidlá 
potrebné na fungovanie organizácie.

f) účtovné a rozpočtové pravidlá 
potrebné na fungovanie organizácie.

2a. Štatúty organizácie výrobcov môžu 
tiež stanoviť, že v prípade, že organizácia 
výrobcov zodpovedá za predaj niektorých 
alebo všetkých výrobkov svojich 
vyrábajúcich členov, a ak nedochádza k 
prevodu vlastníctva výrobkov z 
vyrábajúcich členov na organizáciu 
výrobcov, títo vyrábajúci členovia 
nadviažu kontakty s nákupcami s 
výnimkou záležitostí, ktoré sa týkajú ceny 
alebo objemu predaja týchto výrobkov.

3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na 
organizácie výrobcov v sektore mlieka a 
mliečnych výrobkov.

3. Odseky 1, 2 a 2a sa nevzťahujú na 
organizácie výrobcov v sektore mlieka a 
mliečnych výrobkov.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Pozmeňujúci návrh 239
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157

Platný text Pozmeňujúci návrh

(22b) Článok 157 sa nahrádza takto:
Článok 157 „Článok 157

Medziodvetvové organizácie Medziodvetvové organizácie

1. Členské štáty môžu na základe 
žiadosti uznať medziodvetvové organizácie 
v akomkoľvek špecifickom sektore 
uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré:

1. Členské štáty môžu na základe 
žiadosti uznať medziodvetvové organizácie 
v akomkoľvek špecifickom sektore 
uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré:

a) združujú zástupcov hospodárskych 
činností spojených s výrobou výrobkov v 
jednom alebo vo viacerých sektoroch a 
spojených aspoň s jednou z týchto fáz 
dodávateľského reťazca: ich spracovanie 
alebo obchodovanie s nimi vrátanie ich 
distribúcie;

a) združujú zástupcov hospodárskych 
činností spojených s výrobou výrobkov v 
jednom alebo vo viacerých sektoroch a 
spojených aspoň s jednou z týchto fáz 
dodávateľského reťazca: ich spracovanie 
alebo obchodovanie s nimi vrátane ich 
distribúcie;

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

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



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

c) s prihliadnutím na záujmy svojich 
členov a spotrebiteľov majú konkrétne 
zameranie, ktoré môže zahŕňať 
predovšetkým jeden z týchto cieľov:

c) s prihliadnutím na záujmy všetkých 
svojich členov a spotrebiteľov majú 
konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať 
predovšetkým jeden z týchto cieľov:

i) zlepšovanie vedomostí a 
transparentnosti výroby a trhu, a to aj 
uverejňovaním agregovaných 
štatistických údajov o výrobných 
nákladoch, cenách podľa potreby vrátane 
cenových indexov, objemoch a trvaní 
zmlúv, ktoré už boli uzavreté, a 
poskytovaním analýz možného budúceho 
vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej 
alebo medzinárodnej úrovni;

i) zlepšovanie vedomostí 
a transparentnosti výroby a trhu 
prostredníctvom;

– uverejňovania a/alebo spoločného 
využívania agregovaných štatistických 
údajov o výrobných nákladoch, cenách a 
prípadne aj cenových indexoch, objemoch 
a trvaní zmlúv, ktoré už boli uzavreté, ako 
aj údajov o maržiach pridelených v 
jednotlivých fázach dodávateľského 
reťazca;
– poskytovania analýz možného 
budúceho vývoja trhu na regionálnej, 
vnútroštátnej alebo medzinárodnej 
úrovni;

ii) odhady výrobného potenciálu a 
zaznamenávanie verejných trhových cien;

ii) odhady výrobného potenciálu a 
zaznamenávanie verejných trhových cien;

iii) prispievanie k lepšej koordinácii 
uvádzania výrobkov na trh, najmä 
prostredníctvom výskumu a trhových 
štúdií;

iii) prispievanie k lepšej koordinácii 
uvádzania výrobkov na trh, najmä 
prostredníctvom výskumu a trhových 
štúdií;

iv) prieskum potenciálnych exportných 
trhov;

iv) prieskum potenciálnych exportných 
trhov;

v) bez toho, aby boli dotknuté články 
148 a 168, vypracovanie štandardných 
vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s 
pravidlami Únie pre predaj 
poľnohospodárskych výrobkov nákupcom 
a/alebo dodávku spracovaných výrobkov 
distribútorom a maloobchodníkom, so 
zohľadnením potreby dosiahnuť 
spravodlivé konkurenčné podmienky a 
zamedziť narušeniu trhu;

v) bez toho, aby boli dotknuté články 
148 a 168, vypracovanie štandardných 
vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s 
pravidlami Únie pre predaj 
poľnohospodárskych výrobkov nákupcom 
a/alebo dodávku spracovaných výrobkov 
distribútorom a maloobchodníkom, so 
zohľadnením potreby dosiahnuť 
spravodlivé konkurenčné podmienky a 
zamedziť narušeniu trhu. Tieto štandardné 
vzory zmlúv môžu zahŕňať dva alebo viac 
podnikov, z ktorých každý pôsobí na inej 
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úrovni výrobného, spracovateľského 
alebo distribučného reťazca, a obsahujú 
príslušné ľahko zrozumiteľné 
ukazovatele, ekonomické indexy a metódu 
výpočtu konečnej ceny, ktoré sú založené 
na príslušných výrobných nákladoch a ich 
vývoji a odkazujú na ne, pričom 
zohľadňujú aj kategórie výrobkov a ich 
rôzne trhové príležitosti, ukazovatele 
oceňovania výrobkov, ceny 
poľnohospodárskych a potravinárskych 
výrobkov pozorované na trhoch a ich 
zmeny a kritériá týkajúce sa zloženia, 
kvality, vysledovateľnosti a obsahu 
špecifikácií výrobkov.

vi) intenzívnejšie využívanie 
potenciálu výrobkov, a to aj na úrovni 
odbytísk, a príprava iniciatív na posilnenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti a 
inovácie;

vi) intenzívnejšie využívanie 
potenciálu výrobkov, a to aj na úrovni 
odbytísk, a príprava iniciatív na posilnenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti a 
inovácie;

vii) poskytovanie informácií a 
uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na inováciu, racionalizáciu, 
zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v 
prípade potreby na spracovanie a 
uvádzanie na trh, so zameraním na 
výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám 
trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, 
najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, 
vrátane osobitostí výrobkov s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením, a ochranu 
životného prostredia;

vii) poskytovanie informácií 
a uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na inováciu, racionalizáciu, 
zlepšenie a prispôsobenie výroby a 
v prípade potreby na spracovanie 
a uvádzanie na trh so zameraním na 
výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám 
trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, 
najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, 
vrátane osobitostí výrobkov s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením a ochranu 
životného prostredia, klímy, zdravia 
a dobrých životných podmienok zvierat;

viii) hľadanie spôsobov na obmedzenie 
používania veterinárnych prípravkov alebo 
prípravkov na ochranu rastlín, lepšie 
riadenie iných prípravkov, zabezpečenie 
kvality výrobkov a ochrany pôdy a vody, 
presadzovanie potravinovej bezpečnosti, 
najmä prostredníctvom vysledovateľnosti 
výrobkov, a zlepšenie zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat;

viii) hľadanie spôsobov na obmedzenie 
používania veterinárnych prípravkov alebo 
prípravkov na ochranu rastlín, lepšie 
riadenie iných prípravkov, zabezpečenie 
kvality výrobkov a ochrany pôdy a vody, 
presadzovanie potravinovej bezpečnosti, 
najmä prostredníctvom vysledovateľnosti 
výrobkov, a zlepšenie zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat;

ix) vývoj spôsobov a nástrojov na 
zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých 
fázach výroby a podľa potreby spracovania 
a uvádzania na trh;

ix) vývoj spôsobov a nástrojov na 
zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých 
fázach výroby a podľa potreby spracovania 
a uvádzania na trh;
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x) prijímanie všetkých možných 
opatrení na udržanie, ochranu a 
presadzovanie ekologického 
poľnohospodárstva, označení pôvodu, 
označení kvality a zemepisných označení;

x) prijímanie všetkých možných 
opatrení na udržanie, ochranu a 
presadzovanie ekologického 
poľnohospodárstva, označení pôvodu, 
označení kvality a zemepisných označení;

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

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

xii) podpora zdravej a zodpovednej 
spotreby výrobkov na vnútornom trhu; 
a/alebo informovanie o škodlivých 
účinkoch spotreby v nebezpečnej miere;

xii) podpora zdravej a zodpovednej 
spotreby výrobkov na vnútornom trhu; 
a/alebo informovanie o škodlivých 
účinkoch spotreby v nebezpečnej miere;

xiii) presadzovanie spotreby výrobkov 
a/alebo poskytovanie informácií o nich na 
vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;

xiii) presadzovanie spotreby výrobkov 
a/alebo poskytovanie informácií o nich na 
vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;

xiv) prispievanie k nakladaniu s 
vedľajšími produktmi a k znižovaniu 
odpadu a k nakladaniu s ním.

xiv) prispievanie k nakladaniu s 
vedľajšími produktmi a rozvoju iniciatív 
na ich zhodnocovanie a k znižovaniu 
odpadu a k nakladaniu s ním;

xv) stanovenie štandardných 
ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle 
článku 172a vrátane trhových bonusov 
a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi 
rozdelí prípadný vývoj príslušných 
trhových cien dotknutých výrobkov alebo 
iných komoditných trhov;

xv) zavedenie pravidiel rozdelenia 
hodnoty medzi hospodárske subjekty v 
dodávateľskom reťazci vrátane trhových 
bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa 
medzi nimi rozdelí prípadný vývoj 
príslušných trhových cien dotknutých 
výrobkov alebo iných komoditných trhov; 
Tieto pravidlá môžu mať formu 
štandardných ustanovení o rozdelení 
hodnôt v zmysle článku 172a alebo môžu 
obsahovať alebo odkazovať na 
hospodárske ukazovatele, ako sú príslušné 
výrobné náklady a náklady na uvedenie 
na trh a ich vývoj, ceny 
poľnohospodárskych a potravinových 
výrobkov zaznamenané na príslušnom 
trhu (trhoch) a ich vývoj, ako aj množstvá, 
zloženie, kvalita, vysledovateľnosť alebo 
rešpektovanie príslušných výrobkov, a 
zohľadňujú sa v nich výrobné náklady;
xva) zavedenie štandardných 
ustanovení o spravodlivej náhrade 
nákladov, ktoré poľnohospodárom vznikli 
v súvislosti s plnením požiadaviek 
mimoprávnej povahy týkajúcich sa 
životného prostredia, klímy, zdravia a 



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

dobrých životných podmienok zvierat, a to 
vrátane metód na výpočet týchto 
nákladov;

xvi) vykonávanie opatrení na ochranu 
a riadenie zdravia zvierat, ochranu rastlín 
a zvládanie environmentálnych rizík.

xvi) podpora a vykonávanie opatrení na 
prevenciu, kontrolu a riadenie rizík 
týkajúcich sa zdravia zvierat, ochrany 
rastlín a životného prostredia, a to aj 
zriadením a riadením vzájomných fondov 
alebo prispievaním do takýchto fondov s 
cieľom vyplácať poľnohospodárom 
finančnú kompenzáciu za náklady a 
hospodárske straty vyplývajúce z podpory 
a vykonávania takýchto opatrení;
xvia) prispievanie k transparentnosti 
obchodných vzťahov medzi rôznymi 
článkami reťazca, najmä navrhovaním a 
vykonávaním technických noriem a 
kontrolou ich dodržiavania členmi 
daného sektora.

1a. Členské štáty môžu na základe 
žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako 
jedného uznania medziodvetvovej 
organizácii pôsobiacej vo viacerých 
sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za 
predpokladu, že medziodvetvová 
organizácia spĺňa podmienky uvedené 
v odseku 1 a v relevantných prípadoch 
v odseku 3 pre každý sektor, pre ktorý 
žiada o uznanie.

1a. Členské štáty môžu na základe 
žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako 
jedného uznania medziodvetvovej 
organizácii pôsobiacej vo viacerých 
sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za 
predpokladu, že medziodvetvová 
organizácia spĺňa podmienky uvedené 
v odseku 1 a v relevantných prípadoch 
v odseku 3 pre každý sektor, pre ktorý 
žiada o uznanie.

2. V riadne odôvodnených prípadoch 
môžu členské štáty rozhodnúť na základe 
objektívnych a nediskriminačných kritérií, 
že podmienka v článku 158 ods. 1 písm. c) 
je splnená obmedzením počtu 
medziodvetvových organizácií na 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ak 
sa tak stanovuje vo vnútroštátnych 
pravidlách platných pred 1. januárom 2014, 
a keď to nenaruší riadne fungovanie 
vnútorného trhu.

2. V riadne odôvodnených prípadoch 
môžu členské štáty rozhodnúť na základe 
objektívnych a nediskriminačných kritérií, 
že podmienka v článku 158 ods. 1 písm. c) 
je splnená obmedzením počtu 
medziodvetvových organizácií na 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ak 
sa tak stanovuje vo vnútroštátnych 
pravidlách platných pred 1. januárom 2014, 
a keď to nenaruší riadne fungovanie 
vnútorného trhu.“

3. Pokiaľ ide o sektor mlieka a 
mliečnych výrobkov, môžu členské štáty 
odchylne od odseku 1 uznať 
medziodvetvové organizácie, ktoré:
a) formálne požiadali o uznanie a 
združujú zástupcov hospodárskych 
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činností spojených s výrobou surového 
mlieka a spojených aspoň s jednou z 
týchto fáz dodávateľského reťazca: 
spracovanie výrobkov sektora mlieka a 
mliečnych výrobkoch alebo obchodovanie 
s nimi vrátane ich distribúcie;
b) sa vytvorili z podnetu všetkých 
alebo niektorých zástupcov uvedených v 
písmene a);
c) vykonávajú jednu alebo viaceré z 
nasledujúcich činností v jednom alebo vo 
viacerých regiónoch Únie a zohľadňujú 
pri tom záujmy členov týchto 
medziodvetvových organizácií a záujmy 
spotrebiteľov:
i) zlepšovanie vedomostí a 
transparentnosti výroby a trhu vrátane 
uverejňovania štatistických údajov o 
cenách, objemoch a trvaní zmlúv 
týkajúcich sa dodávok surového mlieka, 
ktoré už boli uzatvorené, a poskytovania 
analýzy možného budúceho vývoja trhu 
na regionálnej, vnútroštátnej a 
medzinárodnej úrovni;
ii) pomoc pri zlepšení koordinácie 
spôsobu, akým sa výrobky sektora mlieka 
a mliečnych výrobkov umiestňujú na trh, 
najmä prostredníctvom výskumných a 
trhových štúdií;
iii) podpora spotreby mlieka a 
mliečnych výrobkov a poskytovanie 
informácií o nich na vnútornom i 
vonkajšom trhu;
iv) prieskum potenciálnych 
exportných trhov;
v) vypracovanie štandardných vzorov 
zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami 
Únie pre predaj surového mlieka 
nákupcom alebo dodávku spracovaných 
výrobkov distribútorom a 
maloobchodníkom, so zohľadnením 
potreby dosiahnuť spravodlivé 
konkurenčné podmienky a zamedziť 
narušeniu trhu;
vi) poskytovanie informácií a 
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uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na prispôsobenie výroby na 
výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám 
trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, 
najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku a 
ochranu životného prostredia;
vii) udržiavanie a rozvoj výrobného 
potenciálu sektora mlieka a mliečnych 
výrobkov okrem iného podporou inovácie 
a programov aplikovaného výskumu a 
vývoja s cieľom využiť plný potenciál 
mlieka a mliečnych výrobkov, najmä 
preto, aby sa vytvárali výrobky s pridanou 
hodnotou, ktoré budú príťažlivejšie pre 
spotrebiteľov;
viii) hľadanie spôsobov na obmedzenie 
používania veterinárnych prípravkov, 
zlepšenie riadenia iných prípravkov, 
zvýšenie bezpečnosti potravín a zlepšenie 
zdravia zvierat;
ix) vývoj spôsobov a nástrojov na 
zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých 
fázach výroby a uvádzania na trh;
x) využívanie potenciálu 
ekologického poľnohospodárstva a 
ochrana a podpora takéhoto 
poľnohospodárstva, ako aj výroba 
výrobkov s označením pôvodu, 
označeniami kvality a zemepisnými 
označeniami; a
xi) presadzovanie integrovanej výroby 
alebo iných environmentálne vhodných 
spôsobov výroby.

(Odsek 3 a všetky jeho pododseky sa týmto 
pozmeňujúcim návrhom vypúšťajú.)

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Pozmeňujúci návrh 240
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 158

Platný text Pozmeňujúci návrh

(22c) Článok 158 sa nahrádza takto:
Článok 158 „Článok 158

Uznávanie medziodvetvových organizácií Uznávanie medziodvetvových organizácií

1. Členské štáty môžu uznať 
medziodvetvové organizácie, ktoré o takéto 
uznanie požiadajú, ak tieto organizácie:

1. Členské štáty môžu uznať 
medziodvetvové organizácie, ktoré o takéto 
uznanie požiadajú, ak tieto organizácie:

a) spĺňajú požiadavky ustanovené v 
článku 157;

a) spĺňajú požiadavky ustanovené v 
článku 157;

b) vykonávajú svoje činnosti v jednom 
alebo vo viacerých regiónoch príslušného 
územia;

b) vykonávajú svoje činnosti v jednom 
alebo vo viacerých regiónoch príslušného 
územia;

c) predstavujú významný podiel 
hospodárskych činností uvedených v 
článku 157 ods. 1 písm. a);

c) predstavujú významný podiel 
hospodárskych činností uvedených v 
článku 157 ods. 1 písm. a);

ca) zabezpečujú vyvážené zastúpenie 
jednotlivých fáz dodávateľského reťazca 
uvedených v článku 157 ods. 1 písm. a);
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d) s výnimkou prípadov stanovených 
v článku 162 sa nezapájajú do výroby, 
spracovania alebo obchodovania.

d) s výnimkou prípadov stanovených 
v článku 162 sa nezapájajú do výroby, 
spracovania alebo obchodovania.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
medziodvetvové organizácie, ktoré boli 
uznané pred 1. januárom 2014 na základe 
vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú 
podmienky stanovené v odseku 1 tohto 
článku, sa považujú za uznané 
medziodvetvové organizácie podľa článku 
157.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že 
medziodvetvové organizácie, ktoré boli 
uznané pred 1. januárom 2014 na základe 
vnútroštátneho práva a ktoré spĺňajú 
podmienky stanovené v odseku 1 tohto 
článku, sa považujú za uznané 
medziodvetvové organizácie podľa článku 
157.

3. Medziodvetvové organizácie, ktoré 
boli uznané pred 1. januárom 2014 na 
základe vnútroštátneho práva a ktoré 
podmienky stanovené v odseku 1 tohto 
článku nespĺňajú, môžu vykonávať svoje 
činnosti podľa vnútroštátneho práva do 1. 
januára 2015.

3. Medziodvetvové organizácie, ktoré 
boli uznané pred 1. januárom 2014 na 
základe vnútroštátneho práva a ktoré 
podmienky stanovené v odseku 1 tohto 
článku nespĺňajú, môžu vykonávať svoje 
činnosti podľa vnútroštátneho práva do 1. 
januára 2015.

4. Členské štáty môžu uznať 
medziodvetvové organizácie vo všetkých 
sektoroch, ktoré existovali pred 1. 
januárom 2014, či už boli uznané na 
základe žiadosti alebo vytvorené na 
základe právneho predpisu, aj keď 
nespĺňajú podmienku stanovenú v článku 
157 ods. 1 písm. b) alebo v článku 157 ods. 
3 písm. b).

4. Členské štáty môžu uznať 
medziodvetvové organizácie vo všetkých 
sektoroch, ktoré existovali pred 1. 
januárom 2014, či už boli uznané na 
základe žiadosti alebo vytvorené na 
základe právneho predpisu, aj keď 
nespĺňajú podmienku stanovenú v článku 
157 ods. 1 písm. b) alebo v článku 157 ods. 
3 písm. b).

5. Ak členské štáty uznajú 
medziodvetvovú organizáciu v súlade s 
odsekom 1 alebo 2,:

5. Ak členské štáty uznajú 
medziodvetvovú organizáciu v súlade s 
odsekom 1 alebo 2,:

a) do štyroch mesiacov od podania 
žiadosti spolu so všetkými príslušnými 
podpornými dokladmi rozhodnú, či 
organizáciu uznajú; táto žiadosť sa podáva 
v členskom štáte, v ktorom má organizácia 
svoje ústredie;

a) do štyroch mesiacov od podania 
žiadosti spolu so všetkými príslušnými 
podpornými dokladmi rozhodnú, či 
organizáciu uznajú; táto žiadosť sa podáva 
v členskom štáte, v ktorom má organizácia 
svoje ústredie;

b) v intervaloch, ktoré si určia samy, 
uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či 
uznané medziodvetvové organizácie 
dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich 
uznávanie;

b) v intervaloch, ktoré si určia samy, 
uskutočňujú kontroly s cieľom preveriť, či 
uznané medziodvetvové organizácie 
dodržiavajú podmienky, ktoré upravujú ich 
uznávanie;

c) v prípade zistenia nedodržiavania 
alebo nezrovnalostí pri vykonávaní 
opatrení stanovených v tejto kapitole uložia 
týmto organizáciám príslušné sankcie, 
ktoré stanovili, a v prípade potreby 

c) v prípade zistenia nedodržiavania 
alebo nezrovnalostí pri vykonávaní 
opatrení stanovených v tejto kapitole uložia 
týmto organizáciám príslušné sankcie, 
ktoré stanovili, a v prípade potreby 
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rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať; rozhodnú o tom, či sa má uznanie odobrať;

d) odoberú uznanie, ak už nie sú 
splnené požiadavky a podmienky na 
uznanie, ktoré sú stanovené v tomto 
článku;

d) odoberú uznanie, ak už nie sú 
splnené požiadavky a podmienky na 
uznanie, ktoré sú stanovené v tomto 
článku;

e) každý rok do 31. marca informujú 
Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, 
zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré 
prijali v predchádzajúcom kalendárnom 
roku.

e) každý rok do 31. marca informujú 
Komisiu o každom rozhodnutí o udelení, 
zamietnutí alebo odobratí uznania, ktoré 
prijali v predchádzajúcom kalendárnom 
roku.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/241

Pozmeňujúci návrh 241
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0198/2019
Eric Andrieu
Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 163 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22d) Vkladá sa tento článok:
„Článok 163a
Uznávanie medziodvetvových organizácií 
v sektore vinohradníctva a vinárstva
1. Členské štáty môžu na požiadanie 
uznať medziodvetvové organizácie na 
vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni 
produkčnej oblasti pre výrobky v sektore 
vinohradníctva a vinárstva za 
predpokladu, že tieto organizácie:
a) sú zložené zo zástupcov 
hospodárskych činností spojených s 
výrobou a aspoň s jednou z týchto fáz 
dodávateľského reťazca: ich spracovanie 
alebo obchodovanie s nimi vrátanie ich 
distribúcie;
b) spĺňajú požiadavky stanovené v 
článku 157 písm. b) a c).
V prípade výrobkov s chráneným 
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označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením uznaným podľa 
práva Únie môžu medzi zástupcov 
hospodárskych činností uvedených v 
prvom pododseku písm. a) patriť 
žiadatelia v zmysle článku 95.
2. Ak členské štáty využijú možnosť 
uznať medziodvetvové organizácie v 
sektore vinohradníctva a vinárstva v 
súlade s odsekom 1 tohto článku, článok 
158 sa uplatňuje mutatis mutandis.“

Or. en


