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Pozměňovací návrh 242
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 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 164

Platné znění Pozměňovací návrh

22e) Článek 164 se nahrazuje tímto:
Článek 164 „Článek 164

Rozšíření působnosti pravidel Rozšíření působnosti pravidel

1. Je-li uznaná organizace producentů, 
uznané sdružení organizací producentů 
nebo uznaná mezioborová organizace 
působící v konkrétním hospodářském 
prostoru nebo prostorech členského státu 
považována za reprezentativní, pokud jde o 
produkci nebo zpracování daného produktu 
nebo obchod s ním, může dotyčný členský 
stát na její žádost učinit určité dohody, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě, sjednané v rámci této organizace, 
závaznými na omezenou dobu i pro jiné 
jednotlivé hospodářské subjekty a jejich 
seskupení, které působí v dotyčném 
hospodářském prostoru nebo prostorech a 
nejsou členy této organizace nebo tohoto 
sdružení.

1. Je-li uznaná organizace producentů, 
uznané sdružení organizací producentů 
nebo uznaná mezioborová organizace 
působící v konkrétním hospodářském 
prostoru nebo prostorech členského státu 
považována za reprezentativní, pokud jde o 
produkci nebo zpracování daného produktu 
nebo obchod s ním, může dotyčný členský 
stát na její žádost učinit určité dohody, 
rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné 
shodě, sjednané v rámci této organizace, 
závaznými na omezenou dobu i pro jiné 
jednotlivé hospodářské subjekty a jejich 
seskupení, které působí v dotyčném 
hospodářském prostoru nebo prostorech a 
nejsou členy této organizace nebo tohoto 
sdružení.



AM\1215893CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

2. Pro účely tohoto oddílu se 
„hospodářským prostorem“ rozumí 
zeměpisné území tvořené přilehlými nebo 
sousedními pěstitelskými regiony, v nichž 
jsou pěstitelské i obchodní podmínky 
stejnorodé.

2. Pro účely tohoto oddílu se 
„hospodářským prostorem“ rozumí 
zeměpisné území tvořené přilehlými nebo 
sousedními pěstitelskými regiony, v nichž 
jsou pěstitelské i obchodní podmínky 
stejnorodé, nebo, v případě produktů s 
chráněným označením původu nebo 
chráněným zeměpisným označením 
uznávaným podle právních předpisů Unie, 
zeměpisné území stanovené ve specifikaci 
produktu.

3. Organizace nebo sdružení se 
považuje za reprezentativní, pokud v 
dotčeném hospodářském prostoru nebo v 
prostorech členského státu zastupuje:

3. Organizace nebo sdružení se 
považuje za reprezentativní, pokud v 
dotčeném hospodářském prostoru nebo v 
prostorech členského státu zastupuje:

a) následující podíl objemu produkce 
nebo zpracování dotčeného produktu nebo 
produktů nebo obchodu s nimi:

a) následující podíl objemu produkce 
nebo zpracování dotčeného produktu nebo 
produktů nebo obchodu s nimi:

i) u organizací producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny alespoň 60 % nebo

i) u organizací producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny alespoň 60 % nebo

ii) v ostatních případech alespoň dvě 
třetiny a

ii) v ostatních případech alespoň dvě 
třetiny a

b) v případě organizací producentů 
více než 50 % dotčených producentů.

b) v případě organizací producentů 
více než 50 % dotčených producentů.

V případě mezioborových organizací, u 
nichž stanovení podílu objemu produkce 
nebo zpracování dotčeného produktu nebo 
produktů nebo obchodu s nimi vyvolává v 
praxi potíže, však členské státy mohou 
stanovit vnitrostátní pravidla pro určení 
konkrétní úrovně reprezentativnosti 
uvedené v prvním pododstavci písm. a) 
bodě ii).

V případě mezioborových organizací, u 
nichž stanovení podílu objemu produkce 
nebo zpracování dotčeného produktu nebo 
produktů nebo obchodu s nimi vyvolává v 
praxi potíže, však členské státy mohou 
stanovit vnitrostátní pravidla pro určení 
konkrétní úrovně reprezentativnosti 
uvedené v prvním pododstavci písm. a) 
bodě ii).

Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti 
pravidel na další hospodářské subjekty více 
hospodářských prostorů, musí organizace 
nebo sdružení prokázat minimální úroveň 
reprezentativnosti vymezené v prvním 
pododstavci pro každý z oborů, které v 
každém z dotyčných hospodářských 
prostorů sdružuje.

Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti 
pravidel na další hospodářské subjekty více 
hospodářských prostorů, musí organizace 
nebo sdružení prokázat minimální úroveň 
reprezentativnosti vymezené v prvním 
pododstavci pro každý z oborů, které v 
každém z dotyčných hospodářských 
prostorů sdružuje.

4. Pravidla, u nichž lze požadovat 
rozšíření působnosti na jiné hospodářské 
subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, 
musí sledovat jeden z těchto cílů:

4. Pravidla, u nichž lze požadovat 
rozšíření působnosti na jiné hospodářské 
subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, 
musí sledovat jeden z těchto cílů:
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a) informování o produkci a trhu; a) informování o produkci a trhu;

b) pravidla produkce, která jsou 
přísnější než pravidla Unie nebo 
vnitrostátní pravidla;

b) pravidla produkce, která jsou 
přísnější než pravidla Unie nebo 
vnitrostátní pravidla;

c) vypracovávání vzorových smluv 
slučitelných s právními předpisy Unie;

c) vypracovávání vzorových smluv a 
doložek týkajících se rozdělení hodnoty 
a spravedlivé kompenzace, které by byly 
v souladu s právními předpisy Unie;

ca) vypracování vzorových smluv nebo 
doložek v odvětví vína, které jsou v 
souladu s pravidly Unie a které mohou 
zahrnovat výplatní období delší než 60 
dní, odchylně od čl. 3 odst. 1 směrnice 
(EU) 2019/633, pro nákup sudového vína 
v rámci písemných víceletých smluv nebo 
smluv, které se stanou víceletými, mezi 
producentem a prodejcem vína nebo jeho 
přímým odběratelem, pod podmínkou, že 
doložky vztahující se na tyto lhůty byly 
prodlouženy před 31. říjnem 2021;

d) uvádění produktů na trh; d) uvádění produktů na trh;

e) ochrana životního prostředí; e) ochrana životního prostředí;

f) opatření na podporu a využívání 
potenciálu produktů;

f) opatření na podporu a využívání 
potenciálu produktů;

g) opatření na podporu ekologického 
zemědělství a používání označení původu, 
značek jakosti a zeměpisných označení;

g) opatření na podporu ekologického 
zemědělství a používání označení původu, 
značek jakosti a zeměpisných označení;

h) výzkum zaměřený na další 
zhodnocení produktů, zejména 
prostřednictvím nových způsobů využití, 
které neohrožují veřejné zdraví;

h) výzkum zaměřený na další 
zhodnocení produktů, zejména 
prostřednictvím nových způsobů využití, 
které neohrožují veřejné zdraví;

i) studie v zájmu zlepšení jakosti 
produktů;

i) studie v zájmu zlepšení jakosti 
produktů;

j) výzkum, zaměřený především na 
způsoby pěstování, které umožňují použití 
menšího množství přípravků na ochranu 
rostlin nebo veterinárních léčivých 
přípravků a zaručují ochranu půdy a 
ochranu nebo zlepšení životního prostředí;

j) výzkum, zaměřený především na 
způsoby pěstování, které umožňují použití 
menšího množství přípravků na ochranu 
rostlin nebo veterinárních léčivých 
přípravků a zaručují ochranu půdy a 
ochranu nebo zlepšení životního prostředí;

k) stanovení minimální jakosti a 
stanovení minimálních norem pro 
obalovou a obchodní úpravu;

k) stanovení minimálních požadavků 
pro obalovou a obchodní úpravu,

l) použití certifikovaného osiva a l) použití certifikovaného osiva pro 
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kontroly jakosti produktů; produkty, které nespadají do působnosti 
nařízení (EU) 2018/848 a kontroly jakosti 
produktů;

m) zdraví zvířat a rostlin nebo 
bezpečnost potravin;

m) prevence a řízení fytosanitárních 
rizik, rizik v oblasti zdraví zvířat, 
bezpečnosti potravin nebo životního 
prostředí, zejména zřizováním vzájemných 
fondů nebo přispíváním do těchto fondů;

n) nakládání s vedlejšími produkty. n) nakládání s vedlejšími produkty a 
jejich zhodnocování;
na) vývoj, zavádění a kontrola 
technických standardů umožňujících 
přesné hodnocení vlastností výrobku.

Tato pravidla nesmějí způsobit újmu jiným 
hospodářským subjektům dotčeného 
členského státu nebo Unii a nesmějí mít 
žádné účinky uvedené v čl. 210 odst. 4 
nebo být jinak neslučitelné s platnými 
právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními právními předpisy.

Těmito pravidly není případně dotčeno 
nařízení (EU) 2018/848. Nesmí způsobit 
újmu jiným hospodářským subjektům, ani 
bránit vstupu nových hospodářských 
subjektů na trh v dotyčném členském státu 
nebo Unii a nesmějí mít žádné účinky 
uvedené v čl. 210 odst. 4 nebo být jinak 
neslučitelné s platnými právními předpisy 
Unie nebo vnitrostátními právními 
předpisy.

4a. Když Komise přijme prováděcí akt 
podle článku 222 tohoto nařízení, kterým 
se povoluje neuplatňování čl. 101 odst. 1 
SFEU na dohody a rozhodnutí uvedené 
v čl. 222 odst. 1 tohoto nařízení, může být 
působnost těchto dohod a rozhodnutí za 
podmínek stanovených v tomto článku 
rozšířena.
4b. Pokud členský stát rozšíří 
působnost pravidel uvedených v odstavci 
1, přijme dotyčná organizace přiměřená 
opatření, aby zajistila soulad s pravidly 
uvedenými v těchto dohodách, která se 
kvůli rozšíření stala povinnými.

5. Rozšíření působnosti pravidel 
uvedených v odstavci 1 je hospodářským 
subjektům dáno na vědomí prostřednictvím 
zveřejnění jejich plného znění v úředním 
tisku dotčeného členského státu.

5. Rozšíření působnosti pravidel 
uvedených v odstavci 1 je hospodářským 
subjektům dáno na vědomí prostřednictvím 
zveřejnění jejich plného znění v úředním 
tisku dotčeného členského státu.

6. Členské státy informují Komisi o 
všech rozhodnutích přijatých podle tohoto 
článku.

6. Členské státy informují Komisi o 
všech rozhodnutích přijatých podle tohoto 
článku.“
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Pozměňovací návrh 243
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 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 167

Platné znění Pozměňovací návrh

22f) Článek 167 se nahrazuje tímto:
Článek 167 „Článek 167

Pravidla pro uvádění na trh za účelem 
zlepšení a stabilizace fungování 
společného trhu s vínem

Pravidla pro uvádění na trh za účelem 
zlepšení a stabilizace fungování 
společného trhu s vínem

1. Za účelem zlepšení a stabilizace 
fungování společného trhu s vínem, včetně 
vinných hroznů, moštů a vín, z nichž jsou 
získány, mohou producentské členské státy 
stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem 
regulovat nabídku, zejména 
prostřednictvím rozhodnutí mezioborových 
organizací uznaných podle článků 157 a 
158.

1. Za účelem zlepšení a stabilizace 
fungování společného trhu s vínem, včetně 
vinných hroznů, moštů a vín, z nichž jsou 
získány, mohou producentské členské státy 
stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem 
regulovat nabídku, zejména 
prostřednictvím rozhodnutí mezioborových 
organizací uznaných podle článků 163a a 
158.

Tato pravidla musí být úměrná 
sledovanému cíli a nesmějí:

Tato pravidla musí být úměrná 
sledovanému cíli a nesmějí:

a) se týkat transakcí provedených po 
prvním uvedení daného produktu na trh;

a) se týkat transakcí provedených po 
prvním uvedení daného produktu na trh;
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b) umožnit určování cen, a to ani 
orientačních nebo doporučených;

b) umožnit určování cen, a to ani 
orientačních nebo doporučených;

c) vést k tomu, že nebude k dispozici 
příliš vysoký podíl roční sklizně, který by 
jinak k dispozici byl;

c) vést k tomu, že nebude k dispozici 
příliš vysoký podíl roční sklizně, který by 
jinak k dispozici byl;

d) umožnit odepření vydání státních 
osvědčení a osvědčení Unie pro uvádění 
vín do oběhu a na trh, pokud je toto 
uvádění na trh slučitelné s uvedenými 
pravidly.

d) umožnit odepření vydání státních 
osvědčení a osvědčení Unie pro uvádění 
vín do oběhu a na trh, pokud je toto 
uvádění na trh slučitelné s uvedenými 
pravidly.

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou 
hospodářským subjektům dána na vědomí 
prostřednictvím zveřejnění jejich plného 
znění v úředním tisku dotčeného členského 
státu.

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou 
hospodářským subjektům dána na vědomí 
prostřednictvím zveřejnění jejich plného 
znění v úředním tisku dotčeného členského 
státu.

3. Členské státy informují Komisi o 
všech rozhodnutích přijatých podle tohoto 
článku.

3. Členské státy informují Komisi o 
všech rozhodnutích přijatých podle tohoto 
článku.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Pozměňovací návrh 244
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 g (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 172 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22g) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 172a

Sdílení hodnoty v případě 
meziodvětvových organizací
Aniž jsou dotčena případná zvláštní 
ustanovení o sdílení hodnoty v odvětví 
cukru, mohou se zemědělci, včetně 
sdružení zemědělců, a jejich první 
kupující, jakož i jeden nebo více podniků, 
z nichž každý působí na jiné úrovni 
výrobního, zpracovatelského nebo 
distribučního řetězce, dohodnout na 
ustanoveních o sdílení hodnoty, 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 s 
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ohledem na výrobní náklady.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Pozměňovací návrh 245
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 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 172 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22h) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 172b 
Sdílení hodnoty u produktů s chráněným 
označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením
V případě produktů s chráněným 
označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením uznávaným podle 
právních předpisů Unie mohou 
meziodvětvové organizace uznané podle 
článku 157 přijímat pravidla o sdílení 
hodnoty mezi hospodářskými subjekty na 
různých úrovních produkce a případně 
zpracování nebo uvádění na trh, v jejichž 
případě mohou, odchylně od čl. 101 odst. 
1 SFEU, požádat o rozšíření působnosti 
na základě čl. 164 odst. 1 tohoto nařízení.
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Tyto rozšířené dohody, rozhodnutí nebo 
jednání ve vzájemné shodě musí být 
úměrná sledovanému cíli a nesmí:
a) zahrnovat stanovování cen 
konečných produktů prodávaných 
spotřebitelům;
b) vylučovat hospodářskou soutěž ve 
vztahu k podstatné části dotčených 
produktů;
c) vytvářet nadměrnou nerovnováhu mezi 
různými články hodnotového řetězce 
daného odvětví.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Pozměňovací návrh 246
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Anne Sander
za skupinu PPE
Jérémy Decerle
za skupinu Renew
Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE

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 26 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Část IV – kapitola I – čl. 206 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 206a
Další prodej se ztrátou
1. Zemědělské produkty z odvětví 
uvedeného v čl. 1 odst. 2 nesmí být dále 
prodávány se ztrátou.
2. Výjimky z odstavce 1 týkající se 
případů dalšího prodeje zemědělských 
produktů se ztrátou s cílem zabránit 
potravinovému odpadu mohou být 
členskými státy v řádně odůvodněných 
případech povoleny.
Aby se zajistily rovné podmínky, je Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
227, jimiž se toto nařízení doplňuje o 
kritéria pro výjimky týkající se 
potravinového odpadu uvedené v prvním 
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pododstavci.
3. Pro účely tohoto článku se:
a) „dalším prodejem se ztrátou“ 
rozumí prodej zemědělských produktů pod 
čistou nákupní cenou – čistou nákupní 
cenou se rozumí nákupní cena uvedená ve 
faktuře s přičtením nákladů na dopravu a 
daní za transakci a s odečtením poměrné 
části všech finančních výhod, které 
dodavatel kupujícímu poskytl;
b) „potravinovým odpadem“ veškeré 
potraviny ve smyslu článku 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002, které se staly odpadem;

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Pozměňovací návrh 247
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 26 b (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Článek 220

Platné znění Pozměňovací návrh

26b) Článek 220 se nahrazuje tímto:
Článek 220 „Článek 220

Opatření týkající se nákaz zvířat a ztráty 
důvěry spotřebitelů v důsledku ohrožení 
zdraví veřejnosti, zvířat nebo rostlin

Opatření týkající se nákaz zvířat a rostlin a 
jejich škůdců a ztráty důvěry spotřebitelů 
v důsledku ohrožení zdraví veřejnosti, 
zvířat nebo rostlin

1. Komise může přijmout prováděcí 
akty, kterými stanoví výjimečná podpůrná 
opatření v zájmu postiženého trhu, aby se 
zohlednily:

1. Komise může přijmout prováděcí 
akty, kterými stanoví výjimečná podpůrná 
opatření v zájmu postiženého trhu, aby se 
zohlednily:

a) omezení obchodu uvnitř Unie a 
obchodu se třetími zeměmi, která mohou 
vyplynout z použití opatření, jejichž cílem 
je zabránit šíření nákaz zvířat;  a

a) omezení obchodu uvnitř Unie a 
obchodu se třetími zeměmi, která mohou 
vyplynout z použití opatření, jejichž cílem 
je zabránit šíření nákaz zvířat nebo šíření 
nákaz rostlin nebo škůdců;  a

b) závažná narušení trhu přímo 
související se ztrátou důvěry spotřebitelů z 
důvodu ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat 

b) závažná narušení trhu přímo 
související se ztrátou důvěry spotřebitelů z 
důvodu ohrožení zdraví veřejnosti, zvířat 
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nebo rostlin a nákazy. nebo rostlin a nákazy.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 229 
odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 229 
odst. 2.

2. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
použijí na kterékoli z těchto odvětví:

2. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
použijí na všechny ostatní zemědělské 
produkty s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny příloze I části XXIV oddíle 2.

a) hovězího a telecího masa,
b) mléka a mléčných výrobků,
c) vepřového masa,
d) skopového a kozího masa,
e) vajec,
f) drůbežího masa.
Opatření stanovená v odst. 1 prvním 
pododstavci písm. b), která souvisejí se 
ztrátou důvěry spotřebitelů v důsledku 
ohrožení zdraví veřejnosti nebo rostlin, se 
použijí rovněž na všechny ostatní 
zemědělské produkty kromě těch, které 
jsou uvedeny v příloze I části XXIV oddíle 
2.
Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty 
v přenesené pravomoci postupem pro 
naléhavé případy podle článku 228, které 
rozšíří seznam produktů uvedených v 
prvních dvou pododstavcích tohoto 
odstavce.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty 
v přenesené pravomoci postupem pro 
naléhavé případy podle článku 228, které 
rozšíří seznam produktů uvedených v 
prvním pododstavci tohoto odstavce.

3. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
přijímají na žádost dotčeného členského 
státu.

3. Opatření stanovená v odstavci 1 se 
přijímají na žádost dotčeného členského 
státu.

4. Opatření stanovená v odst. 1 
prvním pododstavci písm. a) mohou být 
přijata pouze tehdy, pokud dotčený členský 
stát urychleně přijal zdravotní a veterinární 
opatření k potlačení nákazy, a pouze v 
rozsahu a v trvání naprosto nezbytném pro 
podporu dotčeného trhu.

4. Opatření stanovená v odst. 1 
prvním pododstavci písm. a) mohou být 
přijata pouze tehdy, pokud dotčený členský 
stát urychleně přijal zdravotní, veterinární 
a fytosanitární opatření k potlačení nákazy 
a k monitorování, kontrole nebo eradikaci 
škůdců, a pouze v rozsahu a v trvání 
naprosto nezbytném pro podporu 
dotčeného trhu.

5. Na opatření uvedená v odstavci 1 
poskytne Unie spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy 1.

5. Na opatření uvedená v odstavci 1 
poskytne Unie spolufinancování ve výši 
50 % výdajů hrazených členskými státy 1.
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V odvětví hovězího a telecího masa, mléka 
a mléčných výrobků, vepřového masa a 
skopového a kozího masa však Unie 
poskytne spolufinancování ve výši 60 % 
těchto výdajů, jestliže se jedná o tlumení 
slintavky a kulhavky.

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

6. Pokud producenti přispívají na 
výdaje hrazené členskými státy, pak 
členské státy zajistí, aby v důsledku těchto 
opatření nedocházelo k narušení 
hospodářské soutěže mezi producenty v 
různých členských státech.

6. Pokud producenti přispívají na 
výdaje hrazené členskými státy, pak 
členské státy zajistí, aby v důsledku těchto 
opatření nedocházelo k narušení 
hospodářské soutěže mezi producenty v 
různých členských státech.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Pozměňovací návrh 248
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 26 c (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Článek 222 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26c) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 222a 
Plány pro monitorování a zvládání poruch 
trhu 
1. Aby bylo možné dosáhnout cílů 
SZP stanovených v článku 39 SFEU, a 
zejména zvláštního cíle v oblasti tržní 
stabilizace uvedeného v čl. 1a písm. b) 
tohoto nařízení, zavede Komise plány pro 
monitorování a zvládání poruch trhu, 
které vymezí její intervenční strategii pro 
každý zemědělský produkt uvedený v 
článku 1 tohoto nařízení.
2. Komise svojí intervenční strategii 
založí na činnosti Střediska EU pro 
sledování zemědělských trhů uvedeného v 
článku 218a, včetně mechanismu 
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včasného varování stanoveného v článku 
218b.
3. V případě poruch trh mobilizuje 
Komise včas a účinným způsobem 
výjimečná opatření stanovená v části V 
kapitole I a případně také tržní 
intervenční opatření stanovená v hlavě II 
části III s cílem rychle obnovit rovnováhu 
na dotčeném trhu a zároveň poskytnout co 
nejvhodnější reakci každému postiženému 
odvětví.
4. Komise zavede výkonnostní rámec 
umožňující sledovat a hodnotit plány pro 
monitorování a zvládání poruch trhu v 
průběhu jejich uplatňování a podávat o 
nich zprávy.
5. Do 30. listopadu každého roku 
zveřejní Komise výroční zprávu o 
uplatňování plánů pro monitorování a 
zvládání poruch trhu a o zlepšování její 
intervenční strategie.
Výroční zpráva bude každoročně 
předkládána Evropskému parlamentu a 
Radě a jejím cílem bude vyhodnotit 
provádění plánu s ohledem na dopad, 
účinnost, účelnost a soudržnost nástrojů 
stanovených v tomto nařízení, a posoudit, 
jak Komise používá své výsady a rozpočet, 
pokud jde o monitorování, prevenci a 
zvládání poruch trhu.“

Or. en


