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15.10.2020 A8-0198/265

Pozměňovací návrh 265
Benoît Biteau
za skupinu Verts/ALE
Eric Andrieu

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
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k opakujícím se 
narušením zemědělských trhů, zejména 
pokud jde o odvětví mléka a odvětví 
cukru, a s cílem tyto trhy stabilizovat, aby 
byla zajištěna odpovídající životní úroveň 
pro zemědělskou komunitu a zachována 
potravinová soběstačnost, by Komise měla 
přezkoumat možnost zavedení nových, 
přísných regulačních opatření. Tato 
opatření by mohla zahrnovat zavedení 
nových nástrojů pro řízení dodávek, 
zlepšení předchozího systému kvót nebo 
zavedení proticyklické podpory. Tyto 
nástroje by umožnily stabilizovat a zajistit 
příjmy zemědělců a zabránit strukturální 
nadprodukci, což jsou nezbytné podmínky 
ke splnění úsilí Zelené dohody o 
zemědělskou transformaci.

Or. en



AM\1215904CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

15.10.2020 A8-0198/266

Pozměňovací návrh 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 15 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. při stanovování úrovně ceny v rámci 
veřejné intervence použije Rada objektivní 
a transparentní kritéria, která budou v 
souladu s cílem zajistit odpovídající 
životní úroveň pro zemědělskou komunitu, 
v souladu s článkem 39 SFEU.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh žádá o větší transparentnost při rozhodování Rady.
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15.10.2020 A8-0198/267

Pozměňovací návrh 267
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 4 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Článek 23 se mění takto:
i) V odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„b) konzumní mléko a jeho varianty 
neobsahující laktózu a rostlinné 
alternativy k mléku.“
ii) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6. Produkty a výrobky distribuované v 
rámci školního projektu nesmí obsahovat 
žádnou z následujících položek:
a) přidaný cukr;
b) přidanou sůl;
c) přidaný tuk;
d) přidaná sladidla;
e) přidané umělé zvýrazňovače chuti E 
620 až E 650 ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1333/2008(1a).“
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. 
prosince 2008 o potravinářských 
přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 
31.12.2008, s. 16).
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Or. en

Odůvodnění

Část i) tohoto pozměňovacího návrhu slouží k tomu, aby bylo možné v rámci školních projektů 
poskytovat rostlinné alternativy k mléku. Část ii) slouží k zajištění toho, aby žádné výrobky 
distribuované v rámci školního projektu neobsahovaly přidaný cukr, sůl, tuk, sladila nebo 
umělé zvýrazňovače chuti, a to bez výjimky. Odstraňuje druhý pododstavec stávajícího článku 
nařízení 1308/2013, který členským státům umožňuje požádat své vnitrostátní orgány v oblasti 
zdraví a výživy o výjimku pro tato aditiva.



AM\1215904CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

15.10.2020 A8-0198/268

Pozměňovací návrh 268
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 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v) který se získává z odrůd druhu Vitis 
vinifera L. nebo Vitis Labrusca nebo z 
křížení druhu Vitis vinifera L., Vitis 
Labrusca s jinými druhy rodu Vitis.“;

Or. en

Odůvodnění

Není žádný důvod vyřazovat jiné odrůdy než Vitis vinifera z používání označení původu. V 
různých regionech Evropy se tradičně pěstují známé odrůdy, jako je „Uhudler“ nebo 
„fragolino“, které jsou součástí místní kultury a mají socioekonomický význam. Tyto odrůdy 
by měly být chráněny před všemi formami zneužívání prostřednictvím přesných specifikací 
produkce, což by rovněž zajistilo standardy vysoké kvality.
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15.10.2020 A8-0198/269

Pozměňovací návrh 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 148

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a) Článek 148 se nahrazuje tímto:
„Článek 148
Smluvní vztahy v odvětví mléka a 
mléčných výrobků
1. Pokud se členský stát rozhodne, že 
každá dodávka syrového mléka na jeho 
území od zemědělce ke zpracovateli 
syrového mléka musí být podložena 
písemnou smlouvou mezi stranami nebo 
se rozhodne, že první kupující musí 
předložit písemný návrh na uzavření 
smlouvy o dodávkách syrového mléka od 
zemědělců, řídí se tato smlouva nebo 
návrh na uzavření smlouvy podmínkami 
stanovenými v odstavci 2.
Pokud se členský stát rozhodne, že 
dodávky syrového mléka od zemědělce ke 
zpracovateli syrového mléka musí být 
podloženy písemnou smlouvou mezi 
stranami, rozhodne také, která fáze 
dodávky musí být touto smlouvou 
podložena, pokud je dodávka syrového 
mléka prováděna prostřednictvím jednoho 
nebo více odběratelů.
Pro účely tohoto článku se „odběratelem“ 
rozumí podnik, který převáží syrové mléko 
od zemědělce nebo jiného odběratele ke 
zpracovateli syrového mléka nebo k 
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jinému odběrateli, přičemž vlastnictví 
syrového mléka je v každém případě 
převáděno.
1a. Pokud členské státy nevyužijí možností 
stanovených v odstavci 1 tohoto článku, 
mohou producent, organizace producentů 
nebo sdružení organizací producentů 
požadovat, aby veškeré dodávky syrového 
mléka ke zpracovateli syrového mléka byly 
předmětem písemné smlouvy mezi 
stranami nebo písemného návrhu na 
uzavření smlouvy od prvních kupujících, 
za podmínek stanovených v prvním 
pododstavci odstavce 4 tohoto článku.
Pokud je prvním kupujícím mikropodnik 
nebo malý či střední podnik ve smyslu 
doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva 
nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, 
aniž je dotčena možnost, aby strany 
využily standardní smlouvu vypracovanou 
mezioborovou organizací.
2. Smlouva nebo návrh na uzavření 
smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:
a) se uzavře nebo předloží před dodávkou,
b) je v písemné formě a
c) obsahuje zejména tyto náležitosti:
i) cenu splatnou za dodávku, která je:
– stálá a stanovená ve smlouvě, nebo
– vypočtena kombinací různých faktorů 
stanovených ve smlouvě, jež mohou 
zahrnovat relevantní a snadno 
srozumitelné ukazatele a hospodářské 
indikátory a metodu výpočtu konečné 
ceny, a to na základě a se zohledněním 
příslušných výrobních a tržních nákladů, 
které jsou snadno dostupné a 
srozumitelné a odrážejí změny v tržních 
podmínkách, dodaný objem a jakost nebo 
složení dodaného syrového mléka.
Za tímto účelem mohou členské státy, 
které se rozhodly uplatňovat odstavec 1, 
stanovit ukazatele v souladu s 
objektivními kritérii a na základě studií 
zabývajících se produkcí a potravinovým 
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řetězcem, a kdykoliv tak tyto ukazatele 
určit.
ii) objem syrového mléka, který může 
nebo musí být dodán, a časový rozvrh 
těchto dodávek. Není možné stanovit 
doložku o sankcích za porušení, ke 
kterému dochází každý měsíc,
iii) dobu trvání smlouvy, která může být 
uzavřena buď na dobu určitou, nebo na 
dobu neurčitou s ustanoveními pro 
skončení smlouvy, iv) podrobné údaje o 
dobách splatnosti a postupech,
v) opatření týkající se odběru či dodávání 
syrového mléka a
vi) pravidla použitelná v případě vyšší 
moci.
3. Odchylně od odstavců 1 a 1a se 
smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy 
nevyžaduje, pokud syrové mléko dodává 
člen družstva družstvu, jehož je členem, 
jestliže stanovy tohoto družstva nebo 
pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci 
nebo podle těchto stanov obsahují 
ustanovení, která mají podobné účinky 
jako ustanovení uvedená v odst. 2 písm. 
a), b) a c).
4. Všechny náležitosti smluv o dodávkách 
syrového mléka uzavřených zemědělci, 
odběrateli nebo zpracovateli syrového 
mléka, včetně náležitostí uvedených v 
odst. 2 písm. c), jsou volně sjednány mezi 
stranami.
Bez ohledu na první pododstavec se 
použije jedna nebo více z těchto možností:
a) pokud se členský stát rozhodne, že je 
uzavření písemné smlouvy o dodávkách 
syrového mléka povinné v souladu 
s odstavcem 1, může stanovit:
i) povinnost stran dohodnout se na vazbě 
mezi určitým dodaným množstvím a cenou 
za tuto dodávku;
ii) minimální dobu trvání, která se uplatní 
pouze na písemné smlouvy mezi 
zemědělcem a prvním kupujícím syrového 
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mléka; minimální doba trvání musí být 
alespoň šest měsíců a nesmí narušovat 
řádné fungování vnitřního trhu;
b) pokud se členský stát rozhodne, že 
první kupující syrového mléka musí 
zemědělci učinit písemný návrh na 
uzavření smlouvy v souladu 
s odstavcem 1, může stanovit, že návrh 
musí obsahovat minimální dobu trvání 
smlouvy, jak za tímto účelem stanoví 
vnitrostátní právní předpisy; minimální 
doba trvání musí být alespoň šest měsíců a 
nesmí narušovat řádné fungování 
vnitřního trhu.
Druhým pododstavcem není dotčeno 
právo zemědělce tuto minimální dobu 
trvání odmítnout, pokud tak učiní 
písemně. V takovém případě mohou 
strany volně sjednat všechny náležitosti 
smlouvy, včetně náležitostí uvedených v 
odst. 2 písm. c).
5. Členské státy, které využívají možností 
uvedených v tomto článku, informují 
Komisi o způsobu jejich uplatňování.
6. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví opatření nezbytná pro 
jednotné uplatňování odst. 2 písm. a) a b) 
a odstavce 3 tohoto článku a opatření 
týkající se oznámení, která mají členské 
státy učinit v souladu s tímto článkem. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 229 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh harmonizuje formulaci týkající se smluv (zde odst. 2, písm. c) i) 
druhá odrážka) s formulací týkající se smluv, která je uvedena v kompromisu o článku 157.  
Cílem je dosáhnout soudržnosti, aby bylo možné zajistit, že metoda výpočtu konečné ceny 
bude soudržně vkládána do různých typů smluv napříč různými odvětvími.
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15.10.2020 A8-0198/270

Pozměňovací návrh 270
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 22 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 149

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22b) Článek 149 se nahrazuje tímto:
„Článek 149
Smluvní jednání v odvětví mléka a 
mléčných výrobků
1. Organizace producentů v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, která je uznána 
podle čl. 161 odst. 1, může jménem 
zemědělců, kteří jsou jejími členy, jednat 
o smlouvách na dodávky syrového mléka 
od zemědělce zpracovateli syrového mléka 
nebo odběrateli ve smyslu čl. 148 odst. 1 
třetího pododstavce, pokud jde o jejich 
celou společnou produkci nebo její část.
2. Jednání organizace producentů mohou 
probíhat:
a) ať došlo k převodu vlastnictví syrového 
mléka od zemědělců na organizaci 
producentů, či nikoli;
b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde 
o společnou produkci některých nebo 
všech zemědělských členů, či nikoli;
c) pokud jsou pro danou organizaci 
producentů splněny všechny následující 
podmínky:
i) objem syrového mléka, kterého se 
uvedená jednání týkají, nepřesahuje 7,5% 



AM\1215904CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

celkové produkce v Unii,
ii) objem syrového mléka, kterého se 
uvedená jednání týkají a který je 
vyprodukován v kterémkoli členském 
státě, nepřesahuje 45 % celkové 
vnitrostátní produkce tohoto členského 
státu a
iii) objem syrového mléka, kterého se 
uvedená jednání týkají a který je dodáván 
v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 
45 % celkové vnitrostátní produkce tohoto 
členského státu;
d) pokud dotyční zemědělci nejsou členy 
žádné jiné organizace producentů, která 
by rovněž vedla smluvní jednání jejich 
jménem; členské státy se však mohou od 
této podmínky odchýlit v řádně 
odůvodněných případech, kdy zemědělci 
mají dvě různé produkční jednotky 
nacházející se v různých zeměpisných 
oblastech;
e) pokud se na syrové mléko nevztahuje 
povinnost vyplývající z členství zemědělce 
v družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby 
syrové mléko dodával za podmínek 
uvedených ve stanovách družstva nebo 
v pravidlech a rozhodnutích stanovených 
v rámci nebo podle těchto stanov, a
f) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu nebo členských států, ve kterých 
působí, o objemu syrového mléka, kterého 
se uvedená jednání týkají.
3. Odchylně od podmínek stanovených v 
odst. 2 písm. c) bodech ii) a iii) se jednání 
organizace producentů mohou uskutečnit 
podle odstavce 1, pokud se v případě 
uvedené organizace producentů jednání 
týká objemu syrového mléka, který je 
produkován nebo dodáván v členském 
státě, jehož celková roční produkce 
syrového mléka nedosahuje 500 000 tun, 
a tento objem nepřesahuje 45 % celkové 
vnitrostátní produkce dotyčného 
členského státu.
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4. Pro účely tohoto článku se odkazem na 
organizaci producentů rozumí rovněž 
odkaz na sdružení takových organizací 
producentů.
5. Pro účely odst. 2 písm. c) a odst. 3 
Komise způsobem, který uzná za vhodný, 
zveřejní množství produkce syrového 
mléka v Unii a členských státech, přičemž 
využije nejaktuálnější informace, které má 
k dispozici.
6. Odchylně od odst. 2 písm. c) a odstavce 
3 může orgán pro hospodářskou soutěž 
uvedený ve druhém pododstavci tohoto 
odstavce v jednotlivých případech 
rozhodnout, a to i v případě, že nebyly 
překročeny prahové hodnoty stanovené ve 
zmíněných ustanoveních, že některá 
jednání vedená organizací producentů by 
buď měla znovu proběhnout, nebo by se 
vůbec neměla uskutečnit, pokud to 
považuje za nezbytné k tomu, aby se 
zabránilo vyloučení hospodářské soutěže 
nebo aby se předešlo vážné újmě pro malé 
a střední podniky zpracovávající syrové 
mléko na jeho území.
V případě jednání zahrnujících více 
členských států přijme rozhodnutí 
uvedené v prvním pododstavci Komise, a 
to bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 
nebo 3. V ostatních případech přijímá 
uvedené rozhodnutí vnitrostátní orgán pro 
hospodářskou soutěž toho členského 
státu, jehož se jednání týkají.
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se 
nepoužijí přede dnem jejich oznámení 
dotčeným podnikům.
7. Pro účely tohoto článku:
a) „vnitrostátním orgánem pro 
hospodářskou soutěž“ se rozumí orgán 
uvedený v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 
1/2003 [1b]
b) „malým a středním podnikem“ se 
rozumí mikropodnik, malý nebo střední 
podnik ve smyslu doporučení 
2003/361/ES.
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8. Členské státy, v nichž se konají jednání 
v souladu s tímto článkem, informují 
Komisi o použití odst. 2 písm. f) a odstavce 
6.“
_________________
1b Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených 
v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 
4.1.2003, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Tento článek mění písm. c) s cílem navýšit objem syrového mléka, o němž může kolektivně 
jednat organizace producentů, aby tak získaly větší váhu při jednáních s většími aktéry 
soustředěnými výše v dodavatelském řetězci. Tyto změny jsou prováděny v odst. 2 písm. c) i-
iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Pozměňovací návrh 271
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 22 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 164

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22c) Článek 164 se nahrazuje tímto:
„Článek 164
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.
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 
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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:
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
ii) v ostatních případech alespoň dvě 
třetiny a
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) bodu 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.
4. Pravidla, u nichž lze požadovat 
rozšíření působnosti na jiné hospodářské 
subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, 
musí sledovat jeden z těchto cílů:
a) informování o produkci a trhu;
b) pravidla produkce, která jsou přísnější 
než pravidla Unie nebo vnitrostátní 
pravidla;
c) vypracovávání vzorových smluv a 
doložek týkajících se rozdělení hodnoty 
a spravedlivé kompenzace, které by byly 
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v souladu s právními předpisy Unie;
d) marketing;
e) ochrana životního prostředí;
f) opatření na podporu a využívání 
potenciálu produktů;
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;
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;
k) prevence a řízení fytosanitárních rizik, 
rizik v oblasti zdraví zvířat, bezpečnosti 
potravin nebo životního prostředí, 
zejména zřizováním vzájemných fondů 
nebo přispíváním do těchto fondů;
l) nakládání s vedlejšími produkty a jejich 
zhodnocování;
la) vývoj, zavádění a kontrola technických 
standardů umožňujících přesné 
hodnocení vlastností výrobku.
Těmito předpisy není dotčeno nařízení 
(EU) 2018/848. Nesmí způsobit újmu 
jiným hospodářským subjektům, včetně 
těch, které se věnují bioprodukci, ani 
bránit vstupu nových hospodářských 
subjektů na trh dotyčného členského státu 
nebo Unie 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 
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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 
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 dotyčného 
členského státu.
6. Členské státy informují Komisi o všech 
rozhodnutích přijatých podle tohoto 
článku.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby ekologičtí producenti nebyli poškozeni 
stanovováním pravidel, která nejsou přizpůsobena jejich odvětví. Odstraňuje také možnost, 
aby se pravidla týkající se obalů a osiva vztahovala i na producenty, kteří nejsou členy 
organizace, vzhledem k tomu, že tato dvě témata jsou obzvláště citlivá pro menší producenty a 
ty, kteří provádějí přímý prodej nebo prodávají prostřednictvím krátkých dodavatelských 
řetězců.
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15.10.2020 A8-0198/272

Pozměňovací návrh 272
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 22 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 165

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22d) Článek 165 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se ruší článek 165 o finančních příspěvcích producentů, kteří 
nejsou členy organizace. Je nespravedlivé a nedemokratické, aby producenti, kteří nejsou 
členy producentské organizace, mohli být přesto a) nuceni dodržovat pravidla vydaná 
producentskou organizací určité velikosti a b) aby následně byli povinni finančně přispívat na 
dodržování těchto pravidel. Producenti, kteří nejsou členy organizace, nejsou samozřejmě 
zapojeni do rozhodování producentské organizace, a proto je nepřiměřené, aby byli nuceni 
platit za stanovování pravidel, na kterém se demokraticky nepodíleli.
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15.10.2020 A8-0198/273

Pozměňovací návrh 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 168

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22e) Článek 168 se nahrazuje tímto:
„Článek 168
Smluvní vztahy
1. Aniž je dotčen článek 148 týkající se 
odvětví mléka a mléčných výrobků a 
článek 125 týkající se odvětví cukru, 
pokud členský stát rozhodne, pokud jde o 
zemědělské produkty pocházející z odvětví 
jiných než odvětví mléka a mléčných 
výrobků a odvětví cukru uvedených v čl. 1 
odst. 2:
a) že na jeho území musí být veškeré 
dodávky uvedených produktů od 
producenta ke zpracovateli nebo 
distributorovi podloženy písemnou 
smlouvou mezi stranami nebo
b) že první kupující musí předložit 
písemný návrh na uzavření smlouvy o 
dodávce zemědělských produktů na jeho 
území od producenta, řídí se tato smlouva 
nebo návrh na uzavření smlouvy 
podmínkami stanovenými v odstavcích 4 a 
6 tohoto článku.
1a. Pokud členské státy nevyužijí možností 
stanovených v odstavci 1 tohoto článku, 
mohou producent, organizace producentů 
nebo sdružení organizací producentů 
požadovat, aby veškeré dodávky jejich 



AM\1215904CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

zemědělských produktů pocházejících 
z odvětví, která jsou uvedena v čl. 1 odst. 2 
kromě odvětví mléka a mléčných výrobků 
a odvětví cukru, zpracovateli nebo 
distributorovi byly předmětem písemné 
smlouvy mezi stranami nebo písemného 
návrhu na uzavření smlouvy od prvních 
kupujících, za podmínek stanovených 
v odstavci 4 a v odst. 6 prvním pododstavci 
tohoto článku.
Pokud je prvním kupujícím mikropodnik 
nebo malý či střední podnik ve smyslu 
doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva 
nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, 
aniž je dotčena možnost, aby strany 
využily standardní smlouvu vypracovanou 
mezioborovou organizací.
2. Pokud členský stát rozhodne, že 
dodávky produktů, na které se vztahuje 
tento článek, od producenta ke 
zpracovateli musí být podloženy písemnou 
smlouvou mezi stranami, rozhodne také, 
která fáze dodávky musí být touto 
smlouvou mezi stranami podložena, 
pokud je dodávka dotčených produktů 
prováděna prostřednictvím jednoho nebo 
více zprostředkovatelů.
Členské státy zajistí, aby ustanovení 
přijatá podle tohoto článku nenarušila 
řádné fungování vnitřního trhu.
3. V případě popsaném v odstavci 2 
mohou členské státy zavést mechanismus 
zprostředkování pro účely případů, kdy 
taková smlouva nemůže být uzavřena 
vzájemnou dohodou, čímž zajistí 
spravedlivé smluvní vztahy.
4. Smlouva nebo návrh na uzavření 
smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:
a) se uzavře nebo předloží před dodávkou;
b) je v písemné formě a
c) obsahuje zejména tyto náležitosti:
i) cenu splatnou za dodávku, která je:
— stálá a stanovená ve smlouvě, nebo
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— vypočtena kombinací různých faktorů 
stanovených ve smlouvě, jež mohou 
zahrnovat relevantní a snadno 
srozumitelné ukazatele a hospodářské 
indikátory a metodu výpočtu konečné 
ceny, a to na základě a se zohledněním 
příslušných výrobních a tržních nákladů, 
které jsou snadno dostupné a 
srozumitelné a odrážejí změny v tržních 
podmínkách, dodaný objem a jakost nebo 
složení dodaných zemědělských produktů.
Za tímto účelem mohou členské státy, 
které se rozhodly uplatňovat odstavec 1, 
stanovit ukazatele v souladu s 
objektivními kritérii a na základě studií 
zabývajících se produkcí a potravinovým 
řetězcem, s cílem je kdykoli určit.
ii) množství a jakost dotčených produktů, 
které mohou nebo musí být dodány, a 
časový rozvrh těchto dodávek,
iii) dobu trvání smlouvy, která může být 
buď na dobu určitou, nebo na dobu 
neurčitou s ustanoveními pro ukončení 
smlouvy,
iv) podrobné údaje o dobách splatnosti a 
postupech,
v) opatření týkající se odběru či dodávání 
zemědělských produktů a
vi) pravidla použitelná v případě vyšší 
moci.
5. Odchylně od odstavců 1 a 1a se 
smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy 
nevyžaduje, pokud dotčené produkty 
dodává člen družstva družstvu, jehož je 
členem, jestliže stanovy tohoto družstva 
nebo pravidla a rozhodnutí stanovená 
v rámci nebo podle těchto stanov obsahují 
ustanovení, která mají podobné účinky 
jako ustanovení uvedená v odst. 4 písm. 
a), b) a c).
6. Všechny náležitosti smluv o dodávkách 
zemědělských produktů uzavřených 
producenty, odběrateli, zpracovateli nebo 
distributory, včetně náležitostí uvedených 
v odst. 4 písm. c), jsou mezi stranami 
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volně sjednány. Odchylně od prvního 
pododstavce se použije jedna nebo obě z 
těchto možností:
a) pokud se členský stát rozhodne, že 
uzavírání písemných smluv na dodávky 
zemědělských produktů bude povinné v 
souladu s odstavcem 1, může stanovit 
minimální dobu trvání, která se uplatní 
pouze na písemné smlouvy mezi 
producentem a prvním kupujícím 
zemědělských produktů. Minimální doba 
trvání musí být alespoň šest měsíců a 
nesmí narušovat řádné fungování 
vnitřního trhu;
b) pokud se členský stát rozhodne, že 
první kupující zemědělských produktů 
musí producentovi předložit písemný 
návrh na uzavření smlouvy v souladu s 
odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí 
obsahovat minimální dobu trvání 
smlouvy, jak za tímto účelem stanoví 
vnitrostátní právní předpisy. Minimální 
doba trvání musí být alespoň šest měsíců a 
nesmí narušovat řádné fungování 
vnitřního trhu.
Druhým pododstavcem není dotčeno 
právo producenta tuto minimální dobu 
trvání odmítnout, pokud tak učiní 
písemně. V takovém případě mohou 
strany volně sjednat všechny náležitosti 
smlouvy, včetně náležitostí uvedených v 
odst. 4 písm. c).
7. Členské státy, které využívají možností 
uvedených v tomto článku, zajistí, aby 
přijatá ustanovení nenarušila řádné 
fungování vnitřního trhu. Členské státy 
oznámí Komisi způsob uplatňování 
veškerých opatření zavedených podle 
tohoto článku.
8. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví opatření nezbytná pro 
jednotné uplatňování odst. 4 písm. a) a b) 
a odstavce 5 tohoto článku a opatření 
týkající se oznámení, která mají členské 
státy učinit v souladu s tímto článkem.
Tyto prováděcí akty se přijímají 
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přezkumným postupem podle čl. 229 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh harmonizuje formulaci týkající se smluv (zde odst. 4, písm. c) i) 
druhá odrážka) s formulací týkající se smluv, která je uvedena v kompromisu o článku 157. 
Cílem je dosáhnout soudržnosti, aby bylo možné zajistit, že metoda výpočtu konečné ceny 
bude soudržně vkládána do různých typů smluv napříč různými odvětvími.


