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14.10.2020 A8-0198/276

Pozmeňujúci návrh 276
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D

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 157 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 a) Článok 157 sa nahrádza takto:
Článok 157 „Článok 157 
Medziodvetvové organizácie Medziodvetvové organizácie

1. Členské štáty môžu na základe 
žiadosti uznať medziodvetvové organizácie 
v akomkoľvek špecifickom sektore 
uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré:

1. Členské štáty môžu na základe 
žiadosti uznať medziodvetvové organizácie 
v akomkoľvek špecifickom sektore 
uvedenom v článku 1 ods. 2, ktoré 

(a) združujú zástupcov hospodárskych 
činností spojených s výrobou výrobkov v 
jednom alebo vo viacerých sektoroch a 
spojených aspoň s jednou z týchto fáz 
dodávateľského reťazca: ich spracovanie 
alebo obchodovanie s nimi vrátanie ich 
distribúcie;

združujú zástupcov hospodárskych činností 
spojených s výrobou výrobkov vrátane 
zástupcov organizácií výrobcov jednom 
alebo vo viacerých sektoroch a spojených 
aspoň s jednou z týchto fáz dodávateľského 
reťazca: ich spracovanie alebo 
obchodovanie s nimi vrátanie ich 
distribúcie.“

(b) sa zriadili z podnetu všetkých alebo 
niektorých organizácií alebo združení, 
ktoré ich tvoria;
(c) s prihliadnutím na záujmy svojich 
členov a spotrebiteľov majú konkrétne 
zameranie, ktoré môže zahŕňať 
predovšetkým jeden z týchto cieľov:
(i) zlepšovanie vedomostí a 
transparentnosti výroby a trhu, a to aj 
uverejňovaním agregovaných 
štatistických údajov o výrobných 
nákladoch, cenách podľa potreby vrátane 
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cenových indexov, objemoch a trvaní 
zmlúv, ktoré už boli uzavreté, a 
poskytovaním analýz možného budúceho 
vývoja trhu na regionálnej, vnútroštátnej 
alebo medzinárodnej úrovni;
(ii) odhady výrobného potenciálu a 
zaznamenávanie verejných trhových cien;
(iii) prispievanie k lepšej koordinácii 
uvádzania výrobkov na trh, najmä 
prostredníctvom výskumu a trhových 
štúdií;
(iv) prieskum potenciálnych 
exportných trhov; 
(v) bez toho, aby boli dotknuté články 
148 a 168, vypracovanie štandardných 
vzorov zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s 
pravidlami Únie pre predaj 
poľnohospodárskych výrobkov nákupcom 
a/alebo dodávku spracovaných výrobkov 
distribútorom a maloobchodníkom, so 
zohľadnením potreby dosiahnuť 
spravodlivé konkurenčné podmienky a 
zamedziť narušeniu trhu;
(vi) intenzívnejšie využívanie 
potenciálu výrobkov, a to aj na úrovni 
odbytísk, a príprava iniciatív na 
posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti a inovácie;
(vii) poskytovanie informácií a 
uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na inováciu, racionalizáciu, 
zlepšenie a prispôsobenie výroby, a v 
prípade potreby na spracovanie a 
uvádzanie na trh, so zameraním na 
výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám 
trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, 
najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku, 
vrátane osobitostí výrobkov s chráneným 
označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením, a ochranu 
životného prostredia;
(viii) hľadanie spôsobov na obmedzenie 
používania veterinárnych prípravkov 
alebo prípravkov na ochranu rastlín, 
lepšie riadenie iných prípravkov, 
zabezpečenie kvality výrobkov a ochrany 
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pôdy a vody, presadzovanie potravinovej 
bezpečnosti, najmä prostredníctvom 
vysledovateľnosti výrobkov, a zlepšenie 
zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat;
(ix) vývoj spôsobov a nástrojov na 
zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých 
fázach výroby a podľa potreby 
spracovania a uvádzania na trh;
(x) prijímanie všetkých možných 
opatrení na udržanie, ochranu a 
presadzovanie ekologického 
poľnohospodárstva, označení pôvodu, 
označení kvality a zemepisných označení;
(xi) podpora a vykonávanie výskumu 
integrovanej udržateľnej výroby alebo 
iných environmentálne vhodných 
spôsobov výroby;
(xii) podpora zdravej a zodpovednej 
spotreby výrobkov na vnútornom trhu; 
a/alebo informovanie o škodlivých 
účinkoch spotreby v nebezpečnej miere;
(xiii) presadzovanie spotreby výrobkov 
a/alebo poskytovanie informácií o nich na 
vnútornom trhu a na vonkajších trhoch;
(xiv) prispievanie k nakladaniu s 
vedľajšími produktmi a k znižovaniu 
odpadu a k nakladaniu s ním;
(xv) stanovenie štandardných 
ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle 
článku 172a vrátane trhových bonusov 
a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi 
nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných 
trhových cien dotknutých výrobkov alebo 
iných komoditných trhov;
(xvi) vykonávanie opatrení na ochranu 
a riadenie zdravia zvierat, ochranu rastlín 
a zvládanie environmentálnych rizík.
1a. Členské štáty môžu na základe 
žiadosti rozhodnúť o poskytnutí viac ako 
jedného uznania medziodvetvovej 
organizácii pôsobiacej vo viacerých 
sektoroch uvedených v článku 1 ods. 2 za 
predpokladu, že medziodvetvová 
organizácia spĺňa podmienky uvedené 
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v odseku 1 a v relevantných prípadoch 
v odseku 3 pre každý sektor, pre ktorý 
žiada o uznanie. 
2. V riadne odôvodnených prípadoch 
môžu členské štáty rozhodnúť na základe 
objektívnych a nediskriminačných kritérií, 
že podmienka v článku 158 ods. 1 písm. c) 
je splnená obmedzením počtu 
medziodvetvových organizácií na 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, ak 
sa tak stanovuje vo vnútroštátnych 
pravidlách platných pred 1. januárom 
2014, a keď to nenaruší riadne 
fungovanie vnútorného trhu.
3. Pokiaľ ide o sektor mlieka a 
mliečnych výrobkov, môžu členské štáty 
odchylne od odseku 1 uznať 
medziodvetvové organizácie, ktoré:
(a) formálne požiadali o uznanie a 
združujú zástupcov hospodárskych 
činností spojených s výrobou surového 
mlieka a spojených aspoň s jednou z 
týchto fáz dodávateľského reťazca: 
spracovanie výrobkov sektora mlieka a 
mliečnych výrobkoch alebo obchodovanie 
s nimi vrátane ich distribúcie;
(b) sa vytvorili z podnetu všetkých 
alebo niektorých zástupcov uvedených v 
písmene a);
(c) vykonávajú jednu alebo viaceré z 
nasledujúcich činností v jednom alebo vo 
viacerých regiónoch Únie a zohľadňujú 
pri tom záujmy členov týchto 
medziodvetvových organizácií a záujmy 
spotrebiteľov:
(i) zlepšovanie vedomostí a 
transparentnosti výroby a trhu vrátane 
uverejňovania štatistických údajov o 
cenách, objemoch a trvaní zmlúv 
týkajúcich sa dodávok surového mlieka, 
ktoré už boli uzatvorené, a poskytovania 
analýzy možného budúceho vývoja trhu 
na regionálnej, vnútroštátnej a 
medzinárodnej úrovni;
(ii) pomoc pri zlepšení koordinácie 
spôsobu, akým sa výrobky sektora mlieka 
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a mliečnych výrobkov umiestňujú na trh, 
najmä prostredníctvom výskumných a 
trhových štúdií;
(iii) podpora spotreby mlieka a 
mliečnych výrobkov a poskytovanie 
informácií o nich na vnútornom i 
vonkajšom trhu;
(iv) prieskum potenciálnych 
exportných trhov;
(v) vypracovanie štandardných vzorov 
zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami 
Únie pre predaj surového mlieka 
nákupcom alebo dodávku spracovaných 
výrobkov distribútorom a 
maloobchodníkom, so zohľadnením 
potreby dosiahnuť spravodlivé 
konkurenčné podmienky a zamedziť 
narušeniu trhu;
(vi) poskytovanie informácií a 
uskutočňovanie výskumu, ktorý je 
potrebný na prispôsobenie výroby na 
výrobky, ktoré viac vyhovujú požiadavkám 
trhu a chuti a očakávaniam spotrebiteľov, 
najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobku a 
ochranu životného prostredia;
(vii) udržiavanie a rozvoj výrobného 
potenciálu sektora mlieka a mliečnych 
výrobkov okrem iného podporou inovácie 
a programov aplikovaného výskumu a 
vývoja s cieľom využiť plný potenciál 
mlieka a mliečnych výrobkov, najmä 
preto, aby sa vytvárali výrobky s pridanou 
hodnotou, ktoré budú príťažlivejšie pre 
spotrebiteľov;
(viii) hľadanie spôsobov na obmedzenie 
používania veterinárnych prípravkov, 
zlepšenie riadenia iných prípravkov, 
zvýšenie bezpečnosti potravín a zlepšenie 
zdravia zvierat;
(ix) vývoj spôsobov a nástrojov na 
zlepšovanie kvality výrobkov vo všetkých 
fázach výroby a uvádzania na trh;
(x) využívanie potenciálu 
ekologického poľnohospodárstva a 
ochrana a podpora takéhoto 
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poľnohospodárstva, ako aj výroba 
výrobkov s označením pôvodu, 
označeniami kvality a zemepisnými 
označeniami;
(xi) presadzovanie integrovanej výroby 
alebo iných environmentálne vhodných 
spôsobov výroby;
(xii) stanovenie štandardných 
ustanovení o rozdelení hodnôt v zmysle 
článku 172a vrátane trhových bonusov 
a strát, v ktorých sa určí, ako sa medzi 
nimi rozdelí prípadný vývoj príslušných 
trhových cien dotknutých výrobkov alebo 
iných komoditných trhov; a
(xiii) vykonávanie opatrení na ochranu 
a riadenie zdravia zvierat, ochranu rastlín 
a zvládanie environmentálnych rizík.

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/277

Pozmeňujúci návrh 277
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D
Benoît Biteau
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 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 219 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26a) vkladá sa tento odsek:
„Článok 219 b 
Opatrenia na stabilizáciu výroby v 
obdobiach vážneho narušenia trhu
1. Ak Komisia prijala delegované 
akty podľa článku 219a, v prípade, že je 
pravdepodobné, že závažné trhové 
nerovnováhy budú pokračovať alebo sa 
budú zhoršovať, Komisia je oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 227, ktorými sa doplní toto 
nariadenie s cieľom doplniť opatrenia 
podľa článku 219a uložením poplatku 
všetkým výrobcom v sektore uvedenom v 
článku 1 ods. 2, ktorí v porovnaní 
s rovnakým obdobím predchádzajúceho 
roka zvýšili svoje dodávky:
a) v tom istom období vymedzenom v 
článku 219a z opodstatnených vážnych 
dôvodov;
b) počas nového obdobia znižovania, 
ak účasť výrobcov podľa článku 219a 
nebola dostatočná na opätovné vyváženie 
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trhu.
2. Pri zavedení opatrení uvedených 
v odseku 1 Komisia prihliada na vývoj 
výrobných nákladov, najmä nákladov 
vstupov.
3. S cieľom zabezpečiť, aby sa tento 
program vykonával efektívne a primerane, 
Komisia je oprávnená v súlade s článkom 
227 prijímať delegované akty, ktorými sa 
doplní toto nariadenie stanovením:
a) výšky poplatku uloženého 
výrobcom, ktorí počas obdobia znižovania 
zvýšia svoje objemy a množstvo, a 
podmienok uloženia poplatku;
b) konkrétnych podmienok na 
vykonávanie toho systému a na jeho 
komplementárnosť so systémom 
znižovania objemu výroby uvedeným 
v článku 219a.
4. Tieto opatrenia môžu byť v 
prípade potreby doplnené inými 
opatreniami podľa tohto nariadenia, 
najmä opatreniami podľa článku 222.
5. Ak sú opatrenia prijaté v súlade s 
článkom 219 a) a odsekmi 1 až 4 tohto 
článku stále nedostatočné na riešenie 
závažnej nerovnováhy na trhu, Komisia je 
splnomocnená  prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 227 s cieľom doplniť 
opatrenia stanovené v článku 219 a) a v 
tomto článku uložením povinného 
zníženia objemu na určité obdobie 
všetkým výrobcom v jednom zo sektorov 
uvedených v článku 1 ods. 2 tohto 
nariadenia. V takom prípade sa uloží 
poplatok všetkým výrobcom, ktorí neznížia 
svoju produkciu o požadované percento.
Povinné objemové obmedzenia sa zavedú 
buď:
a) v tom istom období ako tom, ktoré 
bolo vymedzené v článku 219a 
z opodstatnených vážnych dôvodov; alebo
b) v novom období znižovania, ak 
účasť výrobcov podľa článku 219 a) 
a/alebo tohto článku nebola dostatočná na 
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opätovné vyváženie trhu.
Nové obdobie znižovania uvedené v 
druhom pododseku písm. b) sa môže v 
prípade potreby predĺžiť. S cieľom 
zabezpečiť účinné a primerané 
vykonávanie tohto režimu je Komisia je 
oprávnená v súlade s článkom 227 
prijímať delegované akty, ktorými sa 
doplní toto nariadenie stanovením:
a) dĺžky obdobia povinného 
znižovania objemu výroby a v prípade 
potreby jeho predĺženie;
b) percentuálneho podielu povinného 
zníženia pre každého výrobcu;
c)  úrovne a podmienok poplatku 
uloženého výrobcom, ktorí neznižujú svoj 
objem výroby počas obdobia zníženej 
výroby;
d) osobitných podmienok 
uplatňovania tohto povinného zníženia 
výroby v súlade s článkami 219a a 1 až 4 
tohto článku.“

Or. fr
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14.10.2020 A8-0198/278

Pozmeňujúci návrh 278
Eric Andrieu
v mene skupiny S&D

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 33 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – bod 3 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

33a) Časť 2 bod 3 prílohy VII sa 
nahrádza takto:
„a) so skutočným obsahom alkoholu 
najmenej 15 obj. % a najviac 22 obj. %; 
Vo výnimočných prípadoch a v prípade 
vín s predĺženým zrením sa tieto limity 
môžu v prípade určitých likérových vín s 
označením pôvodu alebo zemepisným 
označením líšiť v zozname stanovenom 
Komisiou prostredníctvom delegovaných 
aktov prijatom v súlade s článkom 75 ods. 
2 pod podmienkou, že:
– vína uvedené do procesu zrenia spĺňajú 
definíciu likérových vín; a
– skutočný obsah alkoholu zrelého vína je 
najmenej 14 obj. %;“

Or. en


