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14.10.2020 A8-0198/242

Pozmeňujúci návrh 242
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 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 164

Platný text Pozmeňujúci návrh

22e) Článok 164 sa nahrádza takto:
Článok 164 „Článok 164

Rozšírenie pravidiel Rozšírenie pravidiel

1. V prípadoch, keď sa uznaná 
organizácia výrobcov, uznané združenie 
organizácií výrobcov alebo uznaná 
medziodvetvová organizácia pôsobiace v 
konkrétnej hospodárskej oblasti alebo 
hospodárskych oblastiach členského štátu 
považuje za reprezentatívnu pre výrobu 
daného výrobku, obchod s ním alebo jeho 
spracovanie, príslušný členský štát môže 
na požiadanie uvedenej organizácie 
ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia 
alebo zosúladené postupy, ktoré sa 
odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, 
budú počas obmedzeného obdobia záväzné 
pre ostatné hospodárske subjekty, 
jednotlivcov alebo skupiny, ktoré pôsobia 
v príslušnej hospodárskej oblasti alebo 
oblastiach a nie sú členmi tejto organizácie 

1. V prípadoch, keď sa uznaná 
organizácia výrobcov, uznané združenie 
organizácií výrobcov alebo uznaná 
medziodvetvová organizácia pôsobiace v 
konkrétnej hospodárskej oblasti alebo 
hospodárskych oblastiach členského štátu 
považuje za reprezentatívnu pre výrobu 
daného výrobku, obchod s ním alebo jeho 
spracovanie, príslušný členský štát môže 
na požiadanie uvedenej organizácie 
ustanoviť, že niektoré dohody, rozhodnutia 
alebo zosúladené postupy, ktoré sa 
odsúhlasili v rámci uvedenej organizácie, 
budú počas obmedzeného obdobia záväzné 
pre ostatné hospodárske subjekty, 
jednotlivcov alebo skupiny, ktoré pôsobia 
v príslušnej hospodárskej oblasti alebo 
oblastiach a nie sú členmi tejto organizácie 
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alebo združenia. alebo združenia.

2. Na účely tohto oddielu 
„hospodárska oblasť“ je zemepisné územie 
vytvorené z pripojených alebo susediacich 
výrobných regiónov, v ktorých sú 
rovnorodé podmienky výroby a uvádzania 
na trh.

2. Na účely tohto oddielu je 
„hospodárska oblasť“ zemepisná oblasť 
tvorená priľahlými alebo susediacimi 
výrobnými regiónmi, v ktorých sú 
homogénne podmienky výroby a 
uvádzania na trh, alebo – v prípade 
výrobkov s chráneným označením pôvodu 
alebo chráneným zemepisným označením 
uznaným podľa práva Únie – zemepisná 
oblasť stanovená v špecifikácii výrobku.

3. Organizácia alebo združenie sa 
považuje za reprezentatívne, ak v 
príslušnej hospodárskej oblasti alebo 
oblastiach členského štátu:

3. Organizácia alebo združenie sa 
považuje za reprezentatívne, ak v 
príslušnej hospodárskej oblasti alebo 
oblastiach členského štátu:

a) na ne pripadá nasledujúci objem 
výroby príslušného výrobku alebo 
výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich 
spracovania:

a) na ne pripadá nasledujúci objem 
výroby príslušného výrobku alebo 
výrobkov, alebo obchodu s nimi alebo ich 
spracovania:

i) v prípade organizácií výrobcov v 
sektore ovocia a zeleniny aspoň 60 %; 
alebo

i) v prípade organizácií výrobcov v 
sektore ovocia a zeleniny aspoň 60 %; 
alebo

ii) v ostatných prípadoch aspoň dve 
tretiny; a

ii) v ostatných prípadoch aspoň dve 
tretiny; a

b) pokiaľ ide o organizácie výrobcov, 
na ne pripadá viac ako 50 % dotknutých 
výrobcov.

b) pokiaľ ide o organizácie výrobcov, 
na ne pripadá viac ako 50 % dotknutých 
výrobcov.

V prípade medziodvetvových organizácií, 
u ktorých určenie podielu objemu výroby 
príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo 
obchodu s nimi alebo ich spracovania 
spôsobuje praktické ťažkosti, však členský 
štát môže ustanoviť vnútroštátne pravidlá 
na určenie konkrétnej úrovne 
reprezentatívnosti uvedenej v prvom 
pododseku písm. a) bode ii).

V prípade medziodvetvových organizácií, 
u ktorých určenie podielu objemu výroby 
príslušného výrobku alebo výrobkov, alebo 
obchodu s nimi alebo ich spracovania 
spôsobuje praktické ťažkosti, však členský 
štát môže ustanoviť vnútroštátne pravidlá 
na určenie konkrétnej úrovne 
reprezentatívnosti uvedenej v prvom 
pododseku písm. a) bode ii).

V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie 
pravidiel na iné hospodárske subjekty 
vzťahuje na viac ako jednu hospodársku 
oblasť, organizácia alebo združenie 
preukáže minimálnu úroveň 
reprezentatívnosti vymedzenú v prvom 
pododseku pre každé odvetvie, ktoré 
zoskupuje, v každej z dotknutých 
hospodárskych oblastí.

V prípade, že sa žiadosť o rozšírenie 
pravidiel na iné hospodárske subjekty 
vzťahuje na viac ako jednu hospodársku 
oblasť, organizácia alebo združenie 
preukáže minimálnu úroveň 
reprezentatívnosti vymedzenú v prvom 
pododseku pre každé odvetvie, ktoré 
zoskupuje, v každej z dotknutých 
hospodárskych oblastí.
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4. Pravidlá, v prípade ktorých je 
možné požiadať o rozšírenie na iné 
hospodárske subjekty ako je stanovené v 
odseku 1, majú jeden z týchto cieľov:

4. Pravidlá, v prípade ktorých je 
možné požiadať o rozšírenie na iné 
hospodárske subjekty ako je stanovené v 
odseku 1, majú jeden z týchto cieľov:

a) informovanie o výrobe a trhu; a) informovanie o výrobe a trhu;

b) prísnejšie výrobné pravidlá ako tie, 
ktoré sú ustanovené v pravidlách Únie 
alebo vo vnútroštátnych pravidlách;

b) prísnejšie výrobné pravidlá ako tie, 
ktoré sú ustanovené v pravidlách Únie 
alebo vo vnútroštátnych pravidlách;

c) vypracovanie štandardných zmlúv, 
ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie;

c) vypracovanie štandardných zmlúv 
a ustanovení o rozdelení hodnoty 
a spravodlivej náhrade, ktoré sú zlučiteľné 
s pravidlami Únie;

ca) vypracovanie štandardných zmlúv 
alebo doložiek v sektore vinohradníctva a 
vinárstva, ktoré sú v súlade s pravidlami 
Únie a ktoré môžu zahŕňať platobné 
lehoty dlhšie ako 60 dní, odchylne od 
článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/633, 
na nákup voľne ložených vín v rámci 
písomných viacročných zmlúv alebo 
zmlúv, ktoré sa stanú viacročnými medzi 
výrobcom alebo ďalším predajcom vína a 
jeho priamym odberateľom, za 
predpokladu, že ustanovenia týkajúce sa 
uvedených lehôt sa pred 31. októbrom 
2021 predĺžili;

d) uvádzanie na trh; d) uvádzanie na trh;

e) ochrana životného prostredia; e) ochrana životného prostredia;

f) opatrenia na propagáciu a 
využívanie potenciálu výrobkov;

f) opatrenia na propagáciu a 
využívanie potenciálu výrobkov;

g) opatrenia na ochranu ekologického 
poľnohospodárstva, ako aj označení 
pôvodu, označení kvality a zemepisných 
označení;

g) opatrenia na ochranu ekologického 
poľnohospodárstva, ako aj označení 
pôvodu, označení kvality a zemepisných 
označení;

h) výskum zameraný na ďalšie 
zhodnotenie výrobkov, najmä 
prostredníctvom nových spôsobov 
využitia, ktoré neohrozujú verejné zdravie;

h) výskum zameraný na ďalšie 
zhodnotenie výrobkov, najmä 
prostredníctvom nových spôsobov 
využitia, ktoré neohrozujú verejné zdravie;

i) štúdie zamerané na zlepšenie 
kvality výrobkov;

i) štúdie zamerané na zlepšenie 
kvality výrobkov;

j) výskum týkajúci sa predovšetkým 
spôsobov pestovania, ktoré umožňujú 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
alebo veterinárnych prípravkov v menšom 

j) výskum týkajúci sa predovšetkým 
spôsobov pestovania, ktoré umožňujú 
používanie prípravkov na ochranu rastlín 
alebo veterinárnych prípravkov v menšom 
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rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a ochranu 
alebo zlepšenie životného prostredia;

rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a ochranu 
alebo zlepšenie životného prostredia;

k) vymedzenie minimálnych kvalít a 
vymedzenie minimálnych noriem balenia a 
obchodnej úpravy;

k) vymedzenie minimálnych noriem 
balenia a obchodnej úpravy;

l) používanie certifikovaného osiva a 
monitorovanie kvality výrobkov;

l) používanie certifikovaného osiva 
pre produkty, ktoré nepatria do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/848, a 
monitorovanie kvality výrobkov;

m) zdravie zvierat, rastlín alebo 
potravinová bezpečnosť;

m) prevencia a riadenie 
rastlinolekárskych rizík, rizík v oblasti 
zdravia zvierat, bezpečnosti potravín alebo 
životného prostredia, najmä zriadením 
vzájomných fondov alebo prispievaním do 
takýchto fondov;

n) nakladanie s vedľajšími produktmi. n) nakladanie s vedľajšími produktmi 
a ich zhodnocovanie;
na) vývoj, vykonávanie a 
monitorovanie technických noriem 
umožňujúce presné posúdenie vlastností 
výrobku.

Uvedené pravidlá nespôsobia žiadne škody 
iným hospodárskym subjektom v 
príslušnom členskom štáte alebo Únii a 
nemajú žiadny z účinkov uvedených v 
článku 210 ods. 4 ani nie sú inak 
nezlučiteľné s platným právom Únie ani 
platnými vnútroštátnymi pravidlami.

Týmito pravidlami nie je v uplatniteľných 
prípadoch dotknuté nariadenie (EÚ) 
2018/848. Uvedené pravidlá nespôsobia 
žiadne škody iným hospodárskym 
subjektom, ani nezabránia vstupu nových 
hospodárskych subjektov v príslušnom 
členskom štáte alebo Únii a nemajú žiadny 
z účinkov uvedených v článku 210 ods. 4, 
ani nie sú inak nezlučiteľné s platným 
právom Únie ani platnými vnútroštátnymi 
pravidlami.

4a. Keď Komisia prijme vykonávací 
akt podľa článku 222 tohto nariadenia, 
ktorým sa povoľuje neuplatňovanie 
článku 101 ods. 1 ZFEÚ na dohody a 
rozhodnutia uvedené v článku 222 ods. 1 
tohto nariadenia, takéto dohody a 
rozhodnutia sa môžu rozšíriť za 
podmienok tohto článku.
4b. Ak členský štát rozšíri pravidlá 
uvedené v odseku 1, príslušná organizácia 
zabezpečí primerané opatrenia na 
zaistenie súladu s pravidlami takýchto 
dohôd, ktoré sa predĺžením stali 
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povinnými.
5. Rozšírenie pravidiel uvedených v 
odseku 1 sa hospodárskym subjektom 
oznámi ich plným uverejnením v úradnej 
publikácii príslušného členského štátu.

5. Rozšírenie pravidiel uvedených v 
odseku 1 sa hospodárskym subjektom 
oznámi ich plným uverejnením v úradnej 
publikácii príslušného členského štátu.

6. Členské štáty oznámia Komisii 
všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa 
tohto článku.

6. Členské štáty oznámia Komisii 
všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa 
tohto článku.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Pozmeňujúci návrh 243
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 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 167

Platný text Pozmeňujúci návrh

22f) Článok 167 sa nahrádza takto:
Článok 167 „Článok 167

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na 
účely zlepšenia a stabilizácie fungovania 
spoločného trhu s vínom

Pravidlá uvádzania výrobkov na trh na 
účely zlepšenia a stabilizácie fungovania 
spoločného trhu s vínom

1. S cieľom zlepšiť a stabilizovať 
fungovanie spoločného trhu s vínom 
vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, z 
ktorých sa toto víno vyrába, môžu 
producentské členské štáty ustanoviť 
pravidlá uvádzania na trh na účel regulácie 
ponuky, najmä prostredníctvom 
rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové 
organizácie uznané podľa článkov 157 a 
158.

1. S cieľom zlepšiť a stabilizovať 
fungovanie spoločného trhu s vínom 
vrátane trhu s hroznom, muštom a vínom, z 
ktorých sa toto víno vyrába, môžu 
producentské členské štáty ustanoviť 
pravidlá uvádzania na trh na účel regulácie 
ponuky, najmä prostredníctvom 
rozhodnutí, ktoré prijali medziodvetvové 
organizácie uznané podľa článkov 163a a 
158.

Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným 
cieľom a:

Takéto pravidlá sú úmerné sledovaným 
cieľom a:

a) nevzťahujú sa na žiadne operácie 
po prvom uvedení dotknutého výrobku na 

a) nevzťahujú sa na žiadne operácie 
po prvom uvedení dotknutého výrobku na 
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trh; trh;

b) neumožňujú stanovenie cien, a to 
ani orientačných či odporúčaných;

b) neumožňujú stanovenie cien, a to 
ani orientačných či odporúčaných;

c) nevedú k tomu, že nebude dostupný 
príliš veľký podiel úrody, ktorý by inak bol 
k dispozícii;

c) nevedú k tomu, že nebude dostupný 
príliš veľký podiel úrody, ktorý by inak bol 
k dispozícii;

d) neumožňujú zamietnutie vydania 
vnútroštátnych certifikátov alebo 
certifikátov Únie potrebných na obeh vín a 
ich uvádzanie na trh, ak je takéto 
uvádzanie na trh v súlade s uvedenými 
pravidlami.

d) neumožňujú zamietnutie vydania 
vnútroštátnych certifikátov alebo 
certifikátov Únie potrebných na obeh vín a 
ich uvádzanie na trh, ak je takéto 
uvádzanie na trh v súlade s uvedenými 
pravidlami.

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 sa 
hospodárskym subjektom oznámia ich 
plným uverejnením v úradnej publikácii 
príslušného členského štátu.

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 sa 
hospodárskym subjektom oznámia ich 
plným uverejnením v úradnej publikácii 
príslušného členského štátu.

3. Členské štáty oznámia Komisii 
všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa 
tohto článku.

3. Členské štáty oznámia Komisii 
všetky rozhodnutia, ktoré prijali podľa 
tohto článku.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Pozmeňujúci návrh 244
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 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 172 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22g) vkladá sa tento článok:
„Článok 172a
Rozdelenie hodnôt v prípade 
medziodvetvových organizácií
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
osobitné ustanovenia o rozdelení hodnôt 
v sektore cukru, sa môžu poľnohospodári 
vrátane združení poľnohospodárov a ich 
prvonákupca, ako aj jeden alebo viac 
podnikov, z ktorých každý pôsobí na inej 
úrovni výrobného, spracovateľského 
alebo distribučného reťazca, dohodnúť 
na ustanoveniach o rozdelení hodnôt 
vrátane trhových bonusov a strát, 
v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi 
rozdelí hodnota v prípade vývoja 
príslušných trhových cien pre dotknuté 
výrobky alebo iných komoditných trhov so 
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zreteľom na výrobné náklady.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Pozmeňujúci návrh 245
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 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 172 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22h) vkladá sa tento článok:
„Článok 172b 
Rozdelenie hodnôt v prípade výrobkov 
s chráneným označením pôvodu alebo 
chráneným zemepisným označením
V prípade výrobkov s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením uznaných podľa 
práva Únie môžu medziodvetvové 
organizácie uznané podľa článku 157 
prijať pravidlá týkajúce sa rozdelenia 
hodnôt medzi hospodárske subjekty v 
rôznych fázach výroby a prípadne 
spracovania a uvádzania na trh, v prípade 
ktorých môžu odchylne od článku 101 
ods. 1 ZFEÚ požiadať o rozšírenie na 
základe článku 164 ods. 1 tohto 
nariadenia.
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Takéto rozšírené dohody, rozhodnutia 
alebo zosúladené postupy sú úmerné 
sledovaným cieľom a nesmú:
a) mať za následok stanovenie cien 
finálnych výrobkov predávaných 
spotrebiteľom;
b) vylučovať hospodársku súťaž vo 
vzťahu k podstatnému podielu 
príslušných výrobkov;
c) vytvárať nadmernú nerovnováhu medzi 
rôznymi etapami hodnotového reťazca 
príslušného odvetvia.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Pozmeňujúci návrh 246
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Anne Sander
v mene skupiny PPE
Jérémy Decerle
v mene skupiny Renew
Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE

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 26 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Časť IV – kapitola I – článok 206 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26a) vkladá sa tento článok:
„Článok 206a
Ďalší predaj so stratou
1. Poľnohospodárske výrobky zo 
sektora uvedeného v článku 1 ods. 2 sa 
nesmú ďalej predať so stratou.
2. Výnimky z odseku 1 sa týkajú 
prípadov, keď členské štáty môžu v riadne 
odôvodnených prípadoch povoliť ďalší 
predaj poľnohospodárskych výrobkov so 
stratou s cieľom zabrániť tvorbe 
potravinového odpadu.
S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky 
je Komisia splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 227, 
ktorými sa dopĺňa toto nariadenie 
stanovením kritérií pre výnimky týkajúce 
sa potravinového odpadu uvedené v 
prvom pododseku.
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3. Na účely tohto článku:
a) „ďalší predaj so stratou“ je predaj 
poľnohospodárskych výrobkov pod čistú 
nákupnú cenu, pričom čistá nákupná 
cena sa chápe ako kúpna cena na faktúre, 
ku ktorej sú prirátané prepravné náklady 
a dane účtované za transakciu, po 
odpočítaní pomernej časti všetkých 
finančných výhod, ktoré dodávateľ 
poskytol kupujúcemu;
b) „potravinový odpad“ sú všetky 
potraviny vymedzené v článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002, ktoré sa stali 
odpadom.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Pozmeňujúci návrh 247
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 26 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 220

Platný text Pozmeňujúci návrh

26b) Článok 220 sa nahrádza takto:
Článok 220 „Článok 220

Opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat a 
straty dôvery spotrebiteľov v dôsledku 
ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia 
zvierat alebo rastlín

Opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat 
a rastlín a škodcov rastlín a straty dôvery 
spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia 
verejného zdravia alebo zdravia zvierat 
alebo rastlín

1. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými prijme výnimočné podporné 
opatrenia pre postihnutý trh s cieľom 
zohľadniť:

1. Komisia môže prijať vykonávacie 
akty, ktorými prijme výnimočné podporné 
opatrenia pre postihnutý trh s cieľom 
zohľadniť:

a) obmedzenia obchodu v rámci Únie 
a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu 
byť dôsledkom uplatnenia opatrení na 
zabránenie rozšírenia chorôb zvierat; a

a) obmedzenia obchodu v rámci Únie 
a obchodu s tretími krajinami, ktoré môžu 
byť dôsledkom uplatnenia opatrení na 
zabránenie rozšírenia chorôb zvierat alebo 
rozšírenia chorôb či škodcov rastlín; a

b) vážne narušenia trhu, ktoré priamo 
súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v 
dôsledku ohrozenia verejného zdravia 
alebo zdravia zvierat alebo rastlín a v 

b) vážne narušenia trhu, ktoré priamo 
súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v 
dôsledku ohrozenia verejného zdravia 
alebo zdravia zvierat alebo rastlín a v 
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dôsledku rizík chorôb. dôsledku rizík chorôb.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 229 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 229 ods. 2.

2. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa 
uplatňujú na každý z týchto sektorov:

2. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa 
uplatňujú na všetky ostatné 
poľnohospodárske výrobky s výnimkou 
tých, ktoré sa uvádzajú v prílohe I časti 
XXIV oddiele 2.

a) hovädzie a teľacie mäso;
b) mlieko a mliečne výrobky;
c) bravčové mäso;
d) ovčie a kozie mäso;
e) vajcia;
f) hydinové mäso.
Opatrenia ustanovené v odseku 1 prvom 
podoseku písm. b) súvisiace so stratou 
dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia 
verejného zdravia alebo zdravia rastlín sa 
uplatňujú aj na všetky ostatné 
poľnohospodárske výrobky s výnimkou 
tých, ktoré sa uvádzajú v prílohe I časti 
XXIV oddiele 2.
Komisia je splnomocnená v súlade s 
postupom pre naliehavé prípady uvedeným 
v článku 228 prijímať delegované akty 
týkajúce sa rozšírenia zoznamu výrobkov 
uvedeného v prvých dvoch pododsekoch 
tohto odseku.

Komisia je splnomocnená v súlade s 
postupom pre naliehavé prípady uvedeným 
v článku 228 prijímať delegované akty 
týkajúce sa rozšírenia zoznamu výrobkov 
uvedených v prvom pododseku tohto 
odseku.

3. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa 
prijmú na žiadosť dotknutého členského 
štátu.

3. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa 
prijmú na žiadosť dotknutého členského 
štátu.

4. Opatrenia ustanovené v odseku 1 
prvom pododseku písm. a) možno prijať, 
iba ak príslušný členský štát prijal 
zdravotné a veterinárne opatrenia na 
rýchle odstránenie danej choroby, a to len 
v takom rozsahu a na také obdobie, ktoré 
sú úplne nevyhnutné na podporu 
príslušného trhu.

4. Opatrenia ustanovené v odseku 1 
prvom pododseku písm. a) možno prijať, 
iba ak príslušný členský štát prijal 
zdravotné, veterinárne a rastlinolekárske 
opatrenia na rýchle odstránenie danej 
choroby a na monitorovanie, kontrolu 
alebo eradikáciu škodcov, a to len v takom 
rozsahu a na také obdobie, ktoré sú úplne 
nevyhnutné na podporu príslušného trhu.

5. Na opatrenia ustanovené v odseku 1 
poskytuje Únia čiastočné financovanie 

5. Na opatrenia ustanovené v odseku 1 
poskytuje Únia čiastočné financovanie 
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vo výške 50 % výdavkov, ktoré hradia 
členské štáty.

vo výške 50 % výdavkov, ktoré hradia 
členské štáty.

V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, 
mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového 
mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia 
poskytne čiastočné financovanie vo výške 
60 % uvedených výdavkov v prípade boja 
proti slintačke a krívačke.

V sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, 
mlieka a mliečnych výrobkov, bravčového 
mäsa a ovčieho a kozieho mäsa však Únia 
poskytne čiastočné financovanie vo výške 
60 % uvedených výdavkov v prípade boja 
proti slintačke a krívačke.

6. Ak výrobcovia prispievajú na 
náklady, ktoré hradia členské štáty, potom 
členské štáty zaistia, aby táto skutočnosť 
neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže 
medzi výrobcami v rôznych členských 
štátoch.

6. Ak výrobcovia prispievajú na 
náklady, ktoré hradia členské štáty, potom 
členské štáty zaistia, aby táto skutočnosť 
neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže 
medzi výrobcami v rôznych členských 
štátoch.“

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/248

Pozmeňujúci návrh 248
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 26 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 222 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26c) vkladá sa tento článok:
„Článok 222a 
Plány monitorovania a manažmentu 
narušenia trhu
1. V záujme dosiahnutia cieľov SPP 
stanovených v článku 39 ZFEÚ, najmä 
konkrétneho cieľa stabilizácie trhu 
uvedeného v článku 1a písm. b) tohto 
nariadenia, Komisia vypracuje plány 
monitorovania a manažmentu narušení 
trhu, v ktorých vymedzí svoju intervenčnú 
stratégiu pre každý poľnohospodársky 
výrobok uvedený v článku 1 tohto 
nariadenia.
2. Komisia založí svoju intervenčnú 
stratégiu na práci strediska EÚ pre 
sledovanie poľnohospodárskych trhov 
uvedeného v článku 218a vrátane 
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mechanizmu včasného varovania 
stanoveného v článku 218b.
3. V prípade narušenia trhu Komisia 
včas a efektívne zmobilizuje výnimočné 
opatrenia stanovené v časti V kapitole I, 
prípadne popri trhových intervenčných 
opatreniach stanovených v časti II hlave 
I, s cieľom urýchlene obnoviť rovnováhu 
na príslušnom trhu a zároveň poskytnúť 
najvhodnejšie reakcie pre každý dotknutý 
sektor.
4. Komisia vytvorí výkonnostný 
rámec na podávanie správ, monitorovanie 
a hodnotenie výkonnosti plánov 
monitorovania a manažmentu narušenia 
trhu počas ich vykonávania.
5. Komisia každý rok do 30. 
novembra uverejní výročnú správu o 
vykonávaní plánov monitorovania a 
manažmentu narušení trhu a zlepšení 
svojej intervenčnej stratégie.
Výročná správa sa každoročne predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade a jej 
cieľom je vyhodnotiť výkonnosť plánu z 
hľadiska vplyvu, účinnosti, efektívnosti a 
súdržnosti nástrojov stanovených v tomto 
nariadení a vyhodnotiť, ako Komisia 
využíva svoje výsady a rozpočet, pokiaľ 
ide o monitorovanie, prevenciu a 
manažment narušení trhu.“

Or. en


