
AM\1216237CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

14.10.2020 A8-0198/276/rev

Pozměňovací návrh 276/rev
Eric Andrieu
za skupinu S&D
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Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a 
další nařízení
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 157 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

22a. Článek 157 se nahrazuje tímto:
Článek 157 „Článek 157 

Mezioborové organizace Mezioborové organizace

1. Členské státy mohou na požádání 
uznat mezioborové organizace v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 
2, které:

1. Členské státy mohou na požádání 
uznat mezioborové organizace v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 
2, které: 

a) se skládají ze zástupců 
hospodářských činností souvisejících s 
produkcí a alespoň s jednou z těchto fází 
dodavatelského řetězce: zpracování 
produktů nebo obchod s nimi včetně 
distribuce v jednom nebo více odvětvích;

a) se skládají ze zástupců 
hospodářských činností souvisejících s 
produkcí, včetně zástupců organizací 
producentů,  a alespoň s jednou z těchto 
fází dodavatelského řetězce: zpracování 
produktů nebo obchod s nimi včetně 
distribuce v jednom nebo více odvětvích.“

b) vznikly z podnětu všech nebo 
některých organizací nebo sdružení, které 
je tvoří;

b) vznikly z podnětu všech nebo 
některých organizací nebo sdružení, které 
je tvoří;

c) mají konkrétní zaměření 
zohledňující zájmy svých členů a zájmy 
spotřebitelů, které může zahrnovat zejména 
jeden z těchto cílů:

c) mají konkrétní zaměření 
zohledňující zájmy svých členů a zájmy 
spotřebitelů, které může zahrnovat zejména 
jeden z těchto cílů:

i) zlepšení znalostí a transparentnosti 
produkce a trhu, mimo jiné prostřednictvím 
zveřejňování souhrnných statistických 
údajů o produkčních nákladech, cenách a 
případně i cenových indexech, objemech a 

i) zlepšení znalostí a transparentnosti 
produkce a trhu, mimo jiné prostřednictvím 
zveřejňování souhrnných statistických 
údajů o produkčních nákladech, cenách a 
případně i cenových indexech, objemech a 
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dobách trvání dříve uzavřených smluv a 
poskytování analýz možného budoucího 
rozvoje trhu na regionální, celostátní nebo 
mezinárodní úrovni,

dobách trvání dříve uzavřených smluv a 
poskytování analýz možného budoucího 
rozvoje trhu na regionální, celostátní nebo 
mezinárodní úrovni,

ii) prognózy produkčního potenciálu a 
zaznamenávání cen na veřejných trzích;

ii) prognózy produkčního potenciálu a 
zaznamenávání cen na veřejných trzích;

iii) přispívání k lepší koordinaci 
způsobu uvádění produktů na trh, zejména 
prostřednictvím průzkumu a studií trhu,

iii) přispívání k lepší koordinaci 
způsobu uvádění produktů na trh, zejména 
prostřednictvím průzkumu a studií trhu,

iv) průzkum potenciálních vývozních 
trhů; 

iv) průzkum potenciálních vývozních 
trhů; 

v) aniž jsou dotčeny články 148 a 168, 
vypracovávání vzorů smluv slučitelných s 
pravidly Unie pro prodej zemědělských 
produktů kupujícím nebo dodávky 
zpracovaných výrobků distributorům a 
maloobchodníkům s ohledem na potřebu 
zajištění spravedlivých podmínek 
hospodářské soutěže a zabránění narušení 
trhu,

v) aniž jsou dotčeny články 148 a 168, 
vypracovávání vzorů smluv slučitelných s 
pravidly Unie pro prodej zemědělských 
produktů kupujícím nebo dodávky 
zpracovaných výrobků distributorům a 
maloobchodníkům s ohledem na potřebu 
zajištění spravedlivých podmínek 
hospodářské soutěže a zabránění narušení 
trhu,

vi) plnější využívání potenciálu 
produktů i na úrovni odbytišť a rozvoj 
iniciativ k posílení hospodářské 
konkurenceschopnosti a inovací,

vi) plnější využívání potenciálu 
produktů i na úrovni odbytišť a rozvoj 
iniciativ k posílení hospodářské 
konkurenceschopnosti a inovací,

vii) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k inovacím, 
racionalizaci, zlepšení a změně zaměření 
produkce a případně i zpracování a prodeje 
na produkty, které lépe vyhovují 
požadavkům trhu a chuti a očekávání 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů, včetně zvláštních vlastností 
produktů s chráněným označením původu 
nebo chráněným zeměpisným označením, a 
ochranu životního prostředí,

vii) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného k inovacím, 
racionalizaci, zlepšení a změně zaměření 
produkce a případně i zpracování a prodeje 
na produkty, které lépe vyhovují 
požadavkům trhu a chuti a očekávání 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů, včetně zvláštních vlastností 
produktů s chráněným označením původu 
nebo chráněným zeměpisným označením, a 
ochranu životního prostředí,

viii) hledání způsobů, jak omezit 
používání veterinárních léčivých přípravků 
nebo přípravků na ochranu rostlin, umožnit 
lepší řízení jiných vstupů, zajistit jakost 
produktů a ochranu půdy a vod, zvýšit 
bezpečnost potravin, zejména 
prostřednictvím vysledovatelnosti 
produktů, a zlepšit zdraví a životní 
podmínky zvířat,

viii) hledání způsobů, jak omezit 
používání veterinárních léčivých přípravků 
nebo přípravků na ochranu rostlin, umožnit 
lepší řízení jiných vstupů, zajistit jakost 
produktů a ochranu půdy a vod, zvýšit 
bezpečnost potravin, zejména 
prostřednictvím vysledovatelnosti 
produktů, a zlepšit zdraví a životní 
podmínky zvířat,

ix) vyvíjení metod a nástrojů ke ix) vyvíjení metod a nástrojů ke 



AM\1216237CS.docx PE658.378v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

zlepšení jakosti produktů ve všech fázích 
produkce a případně zpracování a uvádění 
na trh,

zlepšení jakosti produktů ve všech fázích 
produkce a případně zpracování a uvádění 
na trh,

x) přijetí veškerých možných opatření 
s cílem obhajovat, chránit a podporovat 
ekologické zemědělství a označení původu, 
značky jakosti a zeměpisná označení,

x) přijetí veškerých možných opatření 
s cílem obhajovat, chránit a podporovat 
ekologické zemědělství a označení původu, 
značky jakosti a zeměpisná označení,

xi) podpora a provádění výzkumu 
zaměřeného na integrovanou a udržitelnou 
produkci nebo jiné metody produkce šetrné 
k životnímu prostředí,

xi) podpora a provádění výzkumu 
zaměřeného na integrovanou a udržitelnou 
produkci nebo jiné metody produkce šetrné 
k životnímu prostředí,

xii) podpora zdravé a odpovědné 
spotřeby produktů na vnitřním trhu; nebo 
informování o škodlivých účincích 
spotřeby v nebezpečné míře;

xii) podpora zdravé a odpovědné 
spotřeby produktů na vnitřním trhu; nebo 
informování o škodlivých účincích 
spotřeby v nebezpečné míře;

xiii) podpora spotřeby nebo poskytování 
informací o produktech na vnitřním trhu a 
na vnějších trzích;

xiii) podpora spotřeby nebo poskytování 
informací o produktech na vnitřním trhu a 
na vnějších trzích;

xiv) přispění k nakládání s vedlejšími 
produkty a snížení množství odpadů a 
nakládání s nimi,

xiv) přispění k nakládání s vedlejšími 
produkty a snížení množství odpadů a 
nakládání s nimi,

xv) zavedení standardních ustanovení 
o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, 
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,

xv) zavedení standardních ustanovení 
o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, 
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,

xvi) provedení opatření k předcházení 
rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin 
a životní prostředí a jejich řízení.

xvi) provedení opatření k předcházení 
rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin 
a životní prostředí a jejich řízení.

1a. Členské státy mohou na žádost 
rozhodnout, že mezioborovou organizaci 
působící ve více odvětvích uvedených 
v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, 
pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 
a případně odstavce 3 tohoto článku pro 
každé odvětví, pro které žádá o uznání. 

1a. Členské státy mohou na žádost 
rozhodnout, že mezioborovou organizaci 
působící ve více odvětvích uvedených 
v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, 
pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 
a případně odstavce 3 tohoto článku pro 
každé odvětví, pro které žádá o uznání. 

2. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy na základě 
objektivních a nediskriminujících kritérií 
rozhodnout, že podmínka stanovená v čl. 
158 odst. 1 písm. c) je splněna 
prostřednictvím omezení počtu 
mezioborových organizací na regionální 
nebo celostátní úrovni, pokud tak stanoví 

2. V řádně odůvodněných případech 
mohou členské státy na základě 
objektivních a nediskriminujících kritérií 
rozhodnout, že podmínka stanovená v čl. 
158 odst. 1 písm. c) je splněna 
prostřednictvím omezení počtu 
mezioborových organizací na regionální 
nebo celostátní úrovni, pokud tak stanoví 
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vnitrostátní právní předpisy přijaté před 1. 
lednem 2014 a pokud to nenarušuje řádné 
fungování vnitřního trhu.

vnitrostátní právní předpisy přijaté před 1. 
lednem 2014 a pokud to nenarušuje řádné 
fungování vnitřního trhu.

3. Pokud jde o odvětví mléka a 
mléčných výrobků, mohou členské státy 
odchylně od odstavce 1 uznat mezioborové 
organizace, které:

3. Pokud jde o odvětví mléka a 
mléčných výrobků, mohou členské státy 
odchylně od odstavce 1 uznat mezioborové 
organizace, které:

a) formálně požádaly o uznání a 
sdružují zástupce hospodářských činností 
souvisejících s produkcí syrového mléka 
alespoň v jedné z těchto fází 
dodavatelského řetězce: zpracování 
produktů v odvětví mléka a mléčných 
výrobků nebo obchod s nimi, včetně jejich 
distribuce;

a) formálně požádaly o uznání a 
sdružují zástupce hospodářských činností 
souvisejících s produkcí syrového mléka 
alespoň v jedné z těchto fází 
dodavatelského řetězce: zpracování 
produktů v odvětví mléka a mléčných 
výrobků nebo obchod s nimi, včetně jejich 
distribuce;

b) vznikly z podnětu všech nebo 
některých zástupců uvedených v písmeni 
a);

b) vznikly z podnětu všech nebo 
některých zástupců uvedených v písmeni 
a);

c) vykonávají v jednom nebo více 
regionech Unie jednu nebo více z 
následujících činností a zohledňují při tom 
zájmy členů uvedených mezioborových 
organizací a spotřebitelů:

c) vykonávají v jednom nebo více 
regionech Unie jednu nebo více z 
následujících činností a zohledňují při tom 
zájmy členů uvedených mezioborových 
organizací a spotřebitelů:

i) zlepšení znalosti a transparentnosti 
produkce a trhu, včetně zveřejňování 
statistických údajů o cenách, objemech a 
dobách trvání dříve uzavřených smluv na 
dodávku syrového mléka a poskytování 
analýz možného budoucího rozvoje trhu na 
regionální, vnitrostátní a mezinárodní 
úrovni;

i) zlepšení znalosti a transparentnosti 
produkce a trhu, včetně zveřejňování 
statistických údajů o cenách, objemech a 
dobách trvání dříve uzavřených smluv na 
dodávku syrového mléka a poskytování 
analýz možného budoucího rozvoje trhu na 
regionální, vnitrostátní a mezinárodní 
úrovni;

ii) přispívání k lepší koordinaci 
uvádění produktů odvětví mléka a 
mléčných výrobků na trh, zejména 
prostřednictvím výzkumu nebo studií trhu;

ii) přispívání k lepší koordinaci 
uvádění produktů odvětví mléka a 
mléčných výrobků na trh, zejména 
prostřednictvím výzkumu nebo studií trhu;

iii) podpora spotřeby a poskytování 
informací o mléku a mléčných výrobcích 
na vnitřních i vnějších trzích;

iii) podpora spotřeby a poskytování 
informací o mléku a mléčných výrobcích 
na vnitřních i vnějších trzích;

iv) průzkum potenciálních vývozních 
trhů;

iv) průzkum potenciálních vývozních 
trhů;

v) vypracovávání vzorů smluv 
slučitelných s pravidly Unie pro prodej 
syrového mléka kupujícím nebo nabídku 
zpracovaných výrobků distributorům a 
maloobchodům, při zohlednění potřeby 

v) vypracovávání vzorů smluv 
slučitelných s pravidly Unie pro prodej 
syrového mléka kupujícím nebo nabídku 
zpracovaných výrobků distributorům a 
maloobchodům, při zohlednění potřeby 
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dosáhnout spravedlivých a 
konkurenceschopných podmínek a zabránit 
narušení trhu;

dosáhnout spravedlivých a 
konkurenceschopných podmínek a zabránit 
narušení trhu;

vi) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného ke změně zaměření 
produkce na produkty lépe vyhovující 
požadavkům trhu a chuti a očekáváním 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů a ochranu životního prostředí;

vi) poskytování informací a provádění 
výzkumu nezbytného ke změně zaměření 
produkce na produkty lépe vyhovující 
požadavkům trhu a chuti a očekáváním 
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost 
produktů a ochranu životního prostředí;

vii) udržování a rozvoj produkčního 
potenciálu odvětví mléka a mléčných 
výrobků mimo jiné prostřednictvím 
podpory inovace a programů aplikovaného 
výzkumu a vývoje s cílem plně využít 
potenciálu mléka a mléčných výrobků, 
zejména proto, aby byly vytvářeny 
produkty s přidanou hodnotou, které budou 
atraktivnější pro spotřebitele;

vii) udržování a rozvoj produkčního 
potenciálu odvětví mléka a mléčných 
výrobků mimo jiné prostřednictvím 
podpory inovace a programů aplikovaného 
výzkumu a vývoje s cílem plně využít 
potenciálu mléka a mléčných výrobků, 
zejména proto, aby byly vytvářeny 
produkty s přidanou hodnotou, které budou 
atraktivnější pro spotřebitele;

viii) hledání postupů omezujících 
používání veterinárních léčiv, zlepšení 
řízení jiných vstupů a zvýšení bezpečnosti 
potravin a zdraví zvířat;

viii) hledání postupů omezujících 
používání veterinárních léčiv, zlepšení 
řízení jiných vstupů a zvýšení bezpečnosti 
potravin a zdraví zvířat;

ix) vyvíjení metod a nástrojů ke 
zlepšení jakosti produktů ve všech fázích 
produkce a uvádění na trh;

ix) vyvíjení metod a nástrojů ke 
zlepšení jakosti produktů ve všech fázích 
produkce a uvádění na trh;

x) využívání možností ekologického 
zemědělství a ochrana a podpora tohoto 
zemědělství, jakož i výroba výrobků s 
označením původu, značkami jakosti a 
zeměpisnými označeními; 

x) využívání možností ekologického 
zemědělství a ochrana a podpora tohoto 
zemědělství, jakož i výroba výrobků s 
označením původu, značkami jakosti a 
zeměpisnými označeními; 

xi) propagace integrované produkce 
nebo jiných metod produkce šetrných k 
životnímu prostředí;

xi) propagace integrované produkce 
nebo jiných metod produkce šetrných k 
životnímu prostředí;

xii) zavedení standardních ustanovení 
o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, 
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, 
and

xii) zavedení standardních ustanovení 
o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, 
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, 
and

xiii) provedení opatření k předcházení 
rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin 
a životní prostředí a jejich řízení.

xiii) provedení opatření k předcházení 
rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin 
a životní prostředí a jejich řízení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 277/rev
Eric Andrieu
za skupinu S&D
Benoît Biteau
za skupinu GUE/NGL
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 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 219 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a. vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 219b 
Opatření ke stabilizaci produkce v období 
závažného narušení trhu
1. Pokud Komise přijme akty v 
přenesené pravomoci podle článku 219a, 
je v případě pravděpodobnosti, že budou 
závažné tržní nerovnováhy i nadále trvat 
nebo se zhoršovat, zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 227, které doplní toto nařízení s 
ohledem na doplnění opatření podle 
článku 219a tak, že uloží každému 
producentovi v odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, který zvýší své dodávky oproti 
témuž období předešlého roku, dávku:
a) za téže období vymezené podle 
článku 219a z řádně opodstatněných 
závažných naléhavých důvodů;
b) za nové období snižování 
produkce, pokud účast producentů podle 
článku 219a nestačila k obnovení 
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rovnováhy trhu.
2. Při zavedení opatření podle 
odstavce 1 zohlední Komise vývoj 
produkčních nákladů, zejména cen 
vstupů.
3. Za účelem zajištění účinného a 
řádného provádění tohoto režimu je 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
227, jež doplní toto nařízení tak, že 
stanoví:
a) výši poplatku uloženého 
producentům, kteří během období snížení 
výroby navýší své objemy nebo množství, a 
podmínky, jimiž se ukládání tohoto 
poplatku řídí;
b) zvláštní podmínky pro provádění 
tohoto režimu, jež budou doplňkové k 
režimu snižování objemu produkce 
uvedenému v článku 219a.
4. Tato opatření mohou v případě 
potřeby doprovázet další opatření podle 
tohoto nařízení, zejména opatření podle 
článku 222.
5. Pokud ani opatření přijatá podle 
článku 219a a odstavců 1 až 4 tohoto 
článku nejsou dostačující k tomu, aby 
vyřešily závažné nerovnováhy na trhu, je 
Komise zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
227, jež doplní opatření stanovená v 
článku 219a a v tomto článku tím, že všem 
producentům v odvětvích uvedených v čl. 
1 odst. 2 tohoto nařízení stanoví na 
konkrétní období povinné snížení objemu 
produkce. V tomto případě bude všem 
producentům, kteří svou produkci nesníží 
v požadované procentní výši, vyměřena 
dávka. 
Povinné snížení objemu produkce se 
zavede buď:
a) za téže období, jako je období 
vymezené podle článku 219a, z řádně 
opodstatněných závažných naléhavých 
důvodů; nebo
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b) za nové období snižování 
produkce, pokud účast producentů podle 
článku 219a a/nebo podle tohoto nestačila 
k obnovení rovnováhy trhu.
Nové období snižování produkce uvedené 
v písmenu b) druhého pododstavce může 
být v případě potřeby prodlouženo.  Za 
účelem zajištění účinného a přiměřeného 
provádění tohoto režimu je Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
227 tohoto nařízení, jež doplní toto 
nařízení tak, že stanoví následující:
a) délku období povinného snížení 
objemu produkce a v případě potřeby její 
prodloužení; 
b) procentní podíl povinného snížení 
objemu produkce pro každého z 
producentů;
c)  výši a podmínky dávky uložené 
producentům, kteří nesníží svůj objem 
produkce během období stanoveného pro 
jeho snížení;
d) specifické podmínky pro uplatnění 
tohoto povinného snížení objemu 
produkce v souladu s článkem 219a a 
odstavci 1 až 4 tohoto článku.“

Or. fr
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