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15.10.2020 A8-0198/265

Pozmeňujúci návrh 265
Benoît Biteau
v mene skupiny Verts/ALE
Eric Andrieu

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
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Vzhľadom na opakujúce sa 
narušenia poľnohospodárskych trhov, 
najmä pokiaľ ide o sektor mlieka a cukru, 
s cieľom stabilizovať trhy, zabezpečiť 
primeranú životnú úroveň 
poľnohospodárov a zachovať potravinovú 
suverenitu by Komisia mala preskúmať 
perspektívu nových silných regulačných 
opatrení. Tieto opatrenia by mohli 
zahŕňať zavedenie nových nástrojov na 
reguláciu dodávok, zlepšenie oproti 
predchádzajúcemu systému kvót alebo 
zavedenie proticyklickej podpory. Tieto 
nástroje by umožnili stabilizovať a 
zabezpečiť príjmy výrobcov a chrániť 
pred štrukturálnou nadprodukciou, čo sú 
nevyhnutné podmienky na splnenie 
ambície Európskej zelenej dohody 
týkajúceho sa transformácie 
poľnohospodárstva.

Or. en



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

15.10.2020 A8-0198/266

Pozmeňujúci návrh 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. Pri stanovovaní výšky ceny vo 
verejnej intervencii Rada použije 
objektívne a transparentné kritériá, ktoré 
sú v súlade s cieľom zabezpečiť 
primeranú životnú úroveň 
poľnohospodárov v súlade s článkom 39 
ZFEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom návrhu sa naliehavo požaduje väčšia transparentnosť pri rozhodovaní 
Rady.
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15.10.2020 A8-0198/267

Pozmeňujúci návrh 267
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 4 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Článok 23 sa mení takto:
i) v odseku 3 sa písmeno b) nahrádza 
takto:
„b) konzumné mlieko a jeho verzie bez 
obsahu laktózy a rastlinné alternatívy k 
mlieku.“
ii) odsek 6 sa nahrádza takto:
„6. Výrobky distribuované v rámci 
školského programu nesmú obsahovať 
nič z nasledujúceho:
a) pridané cukry;
b) pridané soli;
c) pridané tuky;
d) pridané sladidlá;
e) pridané umelé zvýrazňovače vône a 
chuti E 620 až E 650 ako sú vymedzené v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/20081a).“
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 
2008 o prídavných látkach v potravinách 
(Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

Or. en
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Odôvodnenie

Časťou i) tohto PN sa má zabezpečiť, aby boli v rámci školského programu k dispozícii 
rastlinné alternatívy k mlieku. Časťou ii) tohto PN sa má zabezpečiť, že žiadne výrobky 
distribuované v rámci školského programu nebudú obsahovať pridané cukry, soli, tuky, 
sladidlá a príslušné zvýrazňovače chuti, a to bez výnimky. Pozmeňujúcim návrhom sa 
odstraňuje druhý pododsek tohto článku nariadenia 1308/2013, ktorým sa umožňuje, aby sa 
členské štáty snažili získať od svojich vnútroštátnych orgánov zodpovedných za zdravie a 
výživu povolenie pre tieto prísady.
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15.10.2020 A8-0198/268

Pozmeňujúci návrh 268
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 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) ktorý je získaný z odrôd viniča 
patriacich k druhu Vitis vinifera alebo 
krížencov druhu Vitis vinifera s inými 
druhmi rodu Vitis.;

v) ktorý je získaný z odrôd viniča 
patriacich k druhu Vitis vinifera alebo Vitis 
Labrusca, alebo krížencov druhov Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca s inými druhmi 
rodu Vitis.;

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje uspokojivé odôvodnenie na to, aby sa pri odrodách, ktoré nepatria k druhu Vitis 
vinifera, nemohlo používať označenie pôvodu. Všeobecne známe odrody ako „Uhudler“ či 
„fragolino“ sa tradične pestujú v konkrétnych regiónoch Európy, kde sú hlboko späté 
s miestnou kultúrou a majú sociálno-ekonomický význam. Tieto odrody by sa prostredníctvom 
presných výrobných špecifikácií mali chrániť pred akoukoľvek formou zneužitia, čo by malo 
za následok ďalšie výhody v podobe vysokej úrovne kvality.
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15.10.2020 A8-0198/269

Pozmeňujúci návrh 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 148

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22a) Článok 148 sa nahrádza takto:
„Článok 148
Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a 
mliečnych výrobkov
1. Ak sa niektorý členský štát rozhodne, že 
každá dodávka surového mlieka od 
poľnohospodára spracovateľovi na jeho 
území musí byť predmetom písomnej 
zmluvy medzi stranami, a/alebo ak 
rozhodne, že prvonákupcovia musia dať 
písomný návrh na uzavretie zmluvy o 
dodávke surového mlieka 
poľnohospodármi, takáto zmluva a/alebo 
takýto návrh na uzavretie zmluvy musí 
spĺňať podmienky stanovené v odseku 2.
V prípade, že členský štát rozhodne, že 
dodávky surového mlieka od 
poľnohospodára spracovateľovi surového 
mlieka musia byť predmetom písomnej 
zmluvy medzi stranami, rozhodne aj o 
tom, ktorá etapa alebo etapy dodávky 
musia byť predmetom takejto zmluvy, ak 
sa dodávka surového mlieka vykonáva 
prostredníctvom jedného alebo viacerých 
zberných stredísk mlieka.
Na účely tohto článku je „zberné stredisko 
mlieka“ podnik, ktorý preváža surové 
mlieko od poľnohospodára alebo iného 
zberného strediska mlieka k 
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spracovateľovi surového mlieka alebo 
inému zbernému stredisku mlieka, pričom 
sa vlastníctvo surového mlieka v každom 
prípade prevádza.
1a. Ak členské štáty nevyužijú možnosti 
stanovené v odseku 1 tohto článku, môže 
výrobca, organizácia výrobcov alebo 
združenie organizácií výrobcov 
požadovať, aby každé dodanie surového 
mlieka spracovateľovi surového mlieka 
bolo predmetom písomnej zmluvy medzi 
stranami a/alebo písomného návrhu na 
uzavretie zmluvy od prvonákupcov, a to 
na základe podmienok stanovených 
v odseku 4 prvom pododseku tohto 
článku.
Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý 
alebo stredný podnik v zmysle 
odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo 
návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, 
a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
zmluvných strán využiť štandardnú 
zmluvu vypracovanú medziodvetvovou 
organizáciou.
2. Zmluva a/alebo návrh na uzavretie 
zmluvy uvedené v odsekoch 1 a 1a:
a) sa uzavrie pred dodávkou,
b) písomne a
c) zahŕňa najmä tieto náležitosti:
i) cenu za dodávku, ktorá:
– je nemenná a stanovená v zmluve 
a/alebo
– sa vypočíta na základe kombinácie 
rozličných faktorov stanovených v zmluve, 
ku ktorým patria relevantné a ľahko 
zrozumiteľné ukazovatele a ekonomické 
indexy a metóda výpočtu konečnej ceny, a 
to na základe a so zohľadnením 
príslušných výrobných a trhových 
nákladov, ktoré sú ľahko dostupné a 
zrozumiteľné a odrážajú zmeny trhových 
podmienok, dodaný objem a kvalitu alebo 
zloženie dodaného surového mlieka.
Na tento účel môžu členské štáty, ktoré sa 
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rozhodli uplatňovať odsek 1, určiť 
ukazovatele v súlade s objektívnymi 
kritériami a na základe štúdií vykonaných 
v súvislosti s výrobou a potravinovým 
reťazcom, aby ich mohli kedykoľvek 
určiť.
ii) objem surového mlieka, ktorý sa môže 
dodať alebo sa musí dodať a časový 
rozvrh takýchto dodávok v prípade 
mesačných porušení nie je možné 
ustanoviť zmluvné pokuty;
iii) trvanie platnosti zmluvy, ktoré môže 
byť buď na určitý alebo na neurčitý čas s 
doložkou o ukončení; iv) podrobnosti 
týkajúce sa termínov splatnosti a 
platobných podmienok;
v) pravidlá zberu alebo dodania surového 
mlieka; a
vi) pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej 
moci.
3. Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva 
a/alebo návrh na uzavretie zmluvy 
nevyžaduje v prípade, že surové mlieko 
dodá prvovýrobca družstvu, ktorého 
členom je aj príslušný poľnohospodár, ak 
stanovy uvedeného družstva alebo 
pravidlá a rozhodnutia, ktoré sú v týchto 
stanovách stanovené alebo z nich 
vyplývajú, obsahujú ustanovenia s 
podobným účinkom ako ustanovenia 
odseku 2 písm. a), b) a c).
4. Príslušné strany rokujú bez obmedzenia 
o všetkých náležitostiach zmluvy o 
dodávke surového mlieka, ktorú uzatvorili 
poľnohospodári, zberné strediská mlieka 
alebo spracovatelia surového mlieka, 
vrátane náležitostí uvedených v odseku 2 
písm. c).
Bez ohľadu na prvý pododsek sa 
uplatňuje jedna alebo viaceré z týchto 
podmienok:
a) ak členský štát rozhodne, že písomná 
zmluva o dodávke surového mlieka bude 
povinná v súlade s odsekom 1, môže 
stanoviť:
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i) povinnosť zmluvných strán dohodnúť 
sa na vzťahu medzi daným dodaným 
množstvom a cenou splatnou za toto 
dodanie;
ii) minimálnu dĺžku trvania, ktorá sa 
uplatní len v prípade písomných zmlúv 
medzi poľnohospodárom a 
prvonákupcom surového mlieka. Takáto 
minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť 
mesiacov a nenaruší riadne fungovanie 
vnútorného trhu;
b) ak členský štát rozhodne, že 
prvonákupca surového mlieka musí 
poľnohospodárovi dať písomný návrh na 
uzavretie zmluvy v súlade s odsekom 1, 
môže stanoviť, že návrh musí zahŕňať 
minimálnu dĺžku trvania zmluvy, ako sa 
na tieto účely stanovuje vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch. Takáto minimálna 
dĺžka trvania je najmenej šesť mesiacov a 
nenaruší riadne fungovanie vnútorného 
trhu.
Druhým pododsekom nie je dotknuté 
právo poľnohospodárov odmietnuť túto 
minimálnu dĺžku trvania zmluvy v 
prípade, že tak urobia písomne. V takom 
prípade strany voľne rokujú o všetkých 
náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí 
uvedených v odseku 2 písm. c).
5. Členské štáty, ktoré využívajú možnosti 
uvedené v tomto článku, informujú 
Komisiu o tom, ako ich uplatňujú.
6. Komisia môže prijať vykonávacie akty 
stanovujúce opatrenia nevyhnutné na 
jednotné uplatňovanie odseku 2 písm. a) a 
b) a odseku 3 tohto článku a opatrenia 
týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské 
štáty vydávať v súlade s týmto článkom. 
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 229 ods. 2.“

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zosúlaďuje formulácia o zmluvách, tu v odseku 2 písm. c) 
bode i) druhej zarážke, s formuláciou o zmluvách uvedenou v kompromise o článku 157. Je 
vecou konzistentnosti, aby sa zabezpečilo, že metóda výpočtu konečnej ceny sa konzistentne 
zahrnie do rôznych druhov zmlúv v rôznych odvetviach.
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15.10.2020 A8-0198/270

Pozmeňujúci návrh 270
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 22 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 149

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22b) Článok 149 sa nahrádza takto:
„Článok 149
Zmluvné rokovania v sektore mlieka a 
mliečnych výrobkov
1. Organizácia výrobcov v sektore mlieka 
a mliečnych výrobkov, ktorá je uznaná 
podľa článku 161 ods. 1, môže, pokiaľ ide 
o časť spoločnej výroby alebo celkovú 
spoločnú výrobu, rokovať v mene svojich 
členov – poľnohospodárov – o zmluvách 
o dodávke surového mlieka 
od poľnohospodára spracovateľovi 
surového mlieka alebo zbernému 
stredisku mlieka v zmysle článku 148 ods. 
1 tretieho pododseku.
2. Organizácia výrobcov môže uskutočniť 
rokovania:
a) či sa uskutočnil alebo neuskutočnil 
prenos vlastníctva surového mlieka z 
poľnohospodárov na organizáciu 
výrobcov;
b) či je alebo nie je dohodnutá cena 
rovnaká, pokiaľ ide o spoločnú produkciu 
niektorých alebo všetkých členov – 
poľnohospodárov;
c) ak v prípade konkrétnej organizácie 
výrobcov sú splnené všetky tieto 
podmienky:
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i) objem surového mlieka, ktorého sa tieto 
rokovania týkajú, neprekračuje 7,5% 
celkovej výroby Únie;
ii) objem surového mlieka, ktorého sa 
tieto rokovania týkajú a ktorý sa vyrobil v 
ktoromkoľvek konkrétnom členskom 
štáte, neprekračuje 45 % celkovej 
vnútroštátnej výroby tohto členského 
štátu; a
iii) objem surového mlieka, ktorého sa 
tieto rokovania týkajú, a ktoré sa dodáva v 
ktoromkoľvek konkrétnom členskom 
štáte, neprekračuje 45 % celkovej 
vnútroštátnej výroby tohto členského 
štátu;
d) ak príslušní poľnohospodári nie sú 
členmi žiadnej inej organizácie výrobcov, 
ktorá takisto rokuje o zmluvách v ich 
mene; členské štáty sa však od tejto 
podmienky môžu odchýliť v riadne 
odôvodnených prípadoch, ak 
poľnohospodári vlastnia dve rôzne 
výrobné jednotky nachádzajúce sa v 
odlišných zemepisných oblastiach;
e) ak sa na poľnohospodára nevzťahuje 
žiadna povinnosť vyplývajúca z jeho 
členstva v družstve, aby dodávky surového 
mlieka uskutočňoval v súlade s 
podmienkami stanovenými v stanovách 
družstva alebo v pravidlách a 
rozhodnutiach, ktoré sú v týchto 
stanovách ustanovené alebo z nich 
vyplývajú; a
f) ak organizácia výrobcov oznámi 
príslušným orgánom členského štátu 
alebo členských štátov, kde vykonáva 
činnosť, objem surového mlieka, ktorého 
sa tieto rokovania týkajú.
3. Bez ohľadu na podmienky stanovené 
v odseku 2 písm. c) bodov ii) a iii,) 
organizácie výrobcov môžu rokovať 
podľa odseku 1, ak v prípade uvedenej 
organizácie výrobcov objem surového 
mlieka, ktorého sa rokovania týkajú, 
a ktoré je vyrobené alebo dodávané 
v členskom štáte, ktorého celková ročná 
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výroba surového mlieka je nižšia ako 500 
000 ton, neprekračuje 45 % celkovej 
vnútroštátnej výroby tohto členského 
štátu.
4. Na účely tohto článku odkazy na 
organizácie výrobcov zahŕňajú združenia 
takýchto organizácií výrobcov.
5. Na účely uplatňovania odseku 2 písm. 
c) a odseku 3 Komisia spôsobom, ktorý 
uzná za vhodný, uverejní objem výroby 
surového mlieka v Únii a členských 
štátoch, pričom použije najaktuálnejšie 
dostupné informácie.
6. Odchylne od odseku 2 písm. c) a odseku 
3 a aj keď sa prahové hodnoty, ktoré sú v 
nich stanovené, neprekročia, môže orgán 
hospodárskej súťaže uvedený v druhom 
pododseku tohto odseku v individuálnych 
prípadoch rozhodnúť, že organizácia 
výrobcov by mala príslušné rokovania 
buď znovu otvoriť, alebo že tieto 
rokovania by sa vôbec konať nemali, ak 
to považuje za nevyhnutné na zamedzenie 
vylúčeniu hospodárskej súťaže alebo na 
zamedzenie vážnemu poškodeniu malých 
a stredných podnikov, ktoré sú 
spracovateľmi surového mlieka, na 
svojom území.
Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa viac 
ako jedného členského štátu, Komisia 
prijme rozhodnutie uvedené v prvom 
pododseku bez uplatnenia postupu 
uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3. V 
ostatných prípadoch toto rozhodnutie 
prijme vnútroštátny orgán hospodárskej 
súťaže členského štátu, ktorého sa 
rokovania týkajú.
Rozhodnutia uvedené v tomto odseku sa 
nesmú uplatňovať skôr ako odo dňa ich 
oznámenia dotknutým podnikom.
7. Na účely tohto článku:
a) „vnútroštátny orgán hospodárskej 
súťaže“ je orgán uvedený v článku 5 
nariadenia Rady (ES) č. 1/2003[1b];
b) „malý a stredný podnik“ je 
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mikropodnik, malý alebo stredný podnik v 
zmysle odporúčania 2003/361/ES.
8. Členské štáty, v ktorých sa uskutočňujú 
rokovania v súlade s týmto článkom, 
informujú Komisiu o uplatňovaní odseku 
2 písm. f) a odseku 6.“
_________________
1b Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. 
decembra 2002 o vykonávaní pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených v 
článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 
4.1.2003, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Týmto článkom sa mení písmeno c) s cieľom zvýšiť množstvo surového mlieka, o ktorom môže 
organizácia výrobcov kolektívne rokovať, s cieľom poskytnúť im väčšiu váhu pri rokovaniach 
s väčšími aktérmi, ktorí sa koncentrujú vyššie v dodávateľskom reťazci. Tieto zmeny sú 
vykonané v odseku 2 písm. c) bodoch i) až iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Pozmeňujúci návrh 271
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 22 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 164

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 c) Článok 164 sa nahrádza takto:
„Článok 164
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 alebo združenia.
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 



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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

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:
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
ii) v ostatných prípadoch aspoň dve 
tretiny; a
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, 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.
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;
b) prísnejšie výrobné pravidlá ako tie, 
ktoré sú ustanovené v pravidlách Únie 
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alebo vo vnútroštátnych pravidlách;
c) vypracovanie štandardných zmlúv 
a ustanovení o rozdelení hodnoty 
a spravodlivej náhrade, ktoré sú 
zlučiteľné s pravidlami Únie;
d) marketing;
e) ochrana životného prostredia;
f) opatrenia na propagáciu a využívanie 
potenciálu výrobkov;
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;
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 
rozsahu a zaručujú ochranu pôdy a 
ochranu alebo zlepšenie životného 
prostredia;
k) prevencia a riadenie fytosanitárnych 
rizík, rizík v oblasti zdravia zvierat, 
bezpečnosti potravín alebo životného 
prostredia, najmä zriadením vzájomných 
fondov alebo prispievaním do takýchto 
fondov;
l) nakladanie s vedľajšími produktmi a 
ich zhodnocovanie;
la) vývoj, vykonávanie a monitorovanie 
technických noriem umožňujúce presné 
posúdenie vlastností výrobku.
Týmito pravidlami nie je dotknuté 
nariadenie (EÚ) 2018/848. Uvedené 
pravidlá nespôsobia žiadne škody iným 
hospodárskym subjektom vrátane 
ekologických hospodárskych subjektov, 
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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 
povinnými.
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.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby ekologickí výrobcovia neboli 
poškodení stanovením pravidiel, ktoré nie sú prispôsobené ich odvetviu. Takisto sa ním 
odstraňuje možnosť uloženia pravidiel týkajúcich sa balenia a osiva nečlenom organizácie 
výrobcov vzhľadom na to, že tieto dve témy sú obzvlášť citlivé pre menších výrobcov a tých, 
ktorí uskutočňujú priamy predaj alebo predávajú prostredníctvom krátkych dodávateľských 
reťazcov.
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15.10.2020 A8-0198/272

Pozmeňujúci návrh 272
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 22 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 165

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22d) Článok 165 sa vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto PN sa vypúšťa článok 165 o finančných príspevkoch nečlenov. Nie je spravodlivé ani 
demokratické, aby výrobcovia, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov, napriek tomu a) mali 
povinnosť dodržiavať pravidlá stanovené organizáciou výrobcov určitej veľkosti a b) mali 
potom povinnosť finančne prispievať podnikom týchto pravidiel. Výrobcovia, ktorí nie sú 
členmi organizácie výrobcov, nie sú samozrejme zapojení do jej rozhodovania, a preto je 
neprimerané, aby museli platiť za stanovovanie pravidiel, na ktorom sa demokraticky 
nezúčastnili.
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15.10.2020 A8-0198/273

Pozmeňujúci návrh 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 168

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22e) Článok 168 sa nahrádza takto:
„Článok 168
Zmluvné vzťahy
1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 148, 
ktorý sa týka sektora mlieka a mliečnych 
výrobkov, a článok 125, ktorý sa týka 
sektora cukru, ak členský štát rozhodne, 
pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky 
zo sektora uvedeného v článku 1 ods. 2, 
iného ako je sektor mlieka a mliečnych 
výrobkov a sektor cukru,:
a) že každá dodávka týchto výrobkov na 
jeho území, ktorú vykonáva výrobca 
spracovateľovi alebo distribútorovi, musí 
byť zaistené písomnou zmluvou medzi 
stranami; a/alebo
b) že prvonákupcovia musia dať písomný 
návrh na uzavretie zmluvy o dodávke 
týchto poľnohospodárskych výrobkov 
výrobcom na svojom území, takáto zmluva 
alebo návrh na uzavretie zmluvy musí 
spĺňať podmienky stanovené v odsekoch 4 
a 6 tohto článku.
1a. Ak členské štáty nevyužijú možnosti 
uvedené v odseku 1 tohto článku, môže 
výrobca, organizácia výrobcov alebo 
združenie organizácií výrobcov v súvislosti 
s poľnohospodárskymi výrobkami 
v sektore uvedenom v článku 1 ods. 2 
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okrem sektoru mlieka a mliečnych 
výrobkov a sektoru cukru požadovať, aby 
každé dodanie jej výrobkov spracovateľovi 
alebo distribútorovi podliehalo písomnej 
zmluve medzi stranami a/alebo 
písomnému návrhu na uzavretie zmluvy 
od prvonákupcov na základe podmienok 
stanovených v odseku 4 a v odseku 6 
prvom pododseku tohto článku.
Ak je prvonákupcom mikropodnik, malý 
alebo stredný podnik v zmysle 
odporúčania 2003/361/ES, zmluva a/alebo 
návrh na uzavretie zmluvy nie sú povinné, 
a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť 
zmluvných strán využiť štandardnú 
zmluvu vypracovanú medziodvetvovou 
organizáciou.
2. V prípade, že členský štát rozhodne, že 
dodávky výrobkov, na ktoré sa vzťahuje 
tento článok, od výrobcu spracovateľovi 
musia byť predmetom písomnej zmluvy 
medzi stranami, rozhodne aj o tom, ktorá 
etapa alebo etapy dodávky musia byť 
predmetom takejto zmluvy, ak sa dodávka 
dotknutého výrobku vykonáva 
prostredníctvom jedného alebo viacerých 
sprostredkovateľov.
Členské štáty zabezpečia, že ustanovenia, 
ktoré prijmú podľa tohto článku, 
nenarušia riadne fungovanie vnútorného 
trhu.
3. V prípade opísanom v odseku 2 môžu 
členské štáty vytvoriť mediačný 
mechanizmus, ktorý sa uplatní v 
prípadoch, keď neexistuje vzájomný 
súhlas na uzavretie takejto dohody, čím sa 
zaručia spravodlivé zmluvné vzťahy.
4. Akákoľvek zmluva alebo návrh na 
uzavretie zmluvy uvedené v odsekoch 1 
a 1a:
a) sa uzavrie pred dodávkou;
b) sa uzavrie písomne; a
c) zahŕňa najmä tieto náležitosti:
i) cenu za dodávku, ktorá:
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– je nemenná a stanovená v zmluve 
a/alebo
– sa vypočíta na základe kombinácie 
rozličných faktorov stanovených v zmluve, 
ku ktorým patria relevantné a ľahko 
zrozumiteľné ukazovatele a ekonomické 
indexy a metóda výpočtu konečnej ceny, a 
to na základe a so zohľadnením 
príslušných výrobných a trhových 
nákladov, ktoré sú ľahko dostupné a 
zrozumiteľné a odrážajú zmeny trhových 
podmienok, dodaný objem a kvalitu alebo 
zloženie dodaných poľnohospodárskych 
výrobkov.
Na tento účel môžu členské štáty, ktoré sa 
rozhodli uplatňovať odsek 1, určiť 
ukazovatele v súlade s objektívnymi 
kritériami a na základe štúdií vykonaných 
v súvislosti s výrobou a potravinovým 
reťazcom, aby ich mohli kedykoľvek 
určiť.
ii) množstvo a kvalita dotknutého 
výrobku, ktorý sa môže a/alebo musí 
dodať a časový rozvrh takýchto dodávok;
iii) doba trvania zmluvy, ktorá sa môže 
uzavrieť buď na dobu určitú alebo 
neurčitú s doložkou o ukončení zmluvy;
iv) podrobnosti týkajúce sa termínov 
splatnosti a platobných podmienok;
v) opatrenia týkajúce sa zberu alebo 
dodávania poľnohospodárskych 
výrobkov; a
vi) pravidlá uplatniteľné v prípade vyššej 
moci.
5. Odchylne od odsekov 1 a 1a sa zmluva 
alebo návrh na uzavretie zmluvy 
nevyžaduje v prípade, ak dotknuté výrobky 
dodá člen družstva takému družstvu, 
ktorého je členom, ak stanovy uvedeného 
družstva alebo pravidlá a rozhodnutia, 
ktoré sú v týchto stanovách stanovené 
alebo z nich vyplývajú, obsahujú 
ustanovenia s podobným účinkom ako 
ustanovenia v odseku 4 písm. a), b) a c).
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6. Strany rokujú bez obmedzenia o 
všetkých náležitostiach zmluvy o dodávke 
poľnohospodárskych výrobkov, ktorú 
uzatvorili výrobcovia, zberné strediská, 
spracovatelia alebo distribútori, vrátane 
náležitostí uvedených v odseku 4 písm. c). 
Bez ohľadu na prvý pododsek sa 
uplatňuje jedna alebo obe tieto 
podmienky:
a) ak členský štát rozhodne, že písomné 
zmluvy o dodávke poľnohospodárskeho 
výrobku sú povinné v súlade s odsekom 1, 
môže stanoviť minimálnu dĺžku trvania, 
ktorá sa uplatní len v prípade písomných 
zmlúv medzi výrobcom a prvonákupcom 
poľnohospodárskeho výrobku. Táto 
minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť 
mesiacov a nenaruší riadne fungovanie 
vnútorného trhu;
b) ak členský štát rozhodne, že 
prvonákupca poľnohospodárskeho 
výrobku musí výrobcovi dať písomný 
návrh na uzavretie zmluvy v súlade s 
odsekom 1, môže stanoviť, že návrh musí 
zahŕňať minimálnu dĺžku trvania zmluvy, 
ako sa na tieto účely stanovuje vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch. Táto 
minimálna dĺžka trvania je najmenej šesť 
mesiacov a nesmie narušiť riadne 
fungovanie vnútorného trhu.
Druhým pododsekom nie je dotknuté 
právo výrobcov odmietnuť túto 
minimálnu dĺžku trvania zmluvy v 
prípade, že tak urobia písomne. V takom 
prípade strany voľne rokujú o všetkých 
náležitostiach zmluvy vrátane náležitostí 
uvedených v odseku 4 písm. c).
7. Členské štáty, ktoré využívajú možnosť 
uvedenú v tomto článku, zabezpečia, že 
prijaté ustanovenia nenarušia riadne 
fungovanie vnútorného trhu. Členské 
štáty informujú Komisiu o tom, ako 
uplatňujú akékoľvek opatrenia, ktoré 
zaviedli podľa tohto článku.
8. Komisia môže prijať vykonávacie akty 
stanovujúce opatrenia nevyhnutné na 
jednotné uplatňovanie odseku 4 písm. a) a 
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b) a odseku 5 tohto článku a opatrenia 
týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské 
štáty vykonávať v súlade s týmto článkom.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 229 ods. 2.“

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zosúlaďuje formulácia o zmluvách, tu v odseku 4 písm. c) 
bode i) druhej zarážke, s formuláciou o zmluvách uvedenou v kompromise o článku 157. Je 
vecou konzistentnosti, aby sa zabezpečilo, že metóda výpočtu konečnej ceny sa konzistentne 
zahrnie do rôznych druhov zmlúv v rôznych odvetviach.


