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Pozměňovací návrh 1
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
právo hospodářské soutěže, přiznává 
článek 42 Smlouvy o fungování Evropské 
unie tomuto odvětví zvláštní status;

A. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
právo hospodářské soutěže, přiznává 
článek 42 Smlouvy o fungování Evropské 
unie tomuto odvětví zvláštní status tím, že 
stanoví, že se na zemědělskou produkci a 
obchod se zemědělskými produkty 
vztahuje pouze v rozsahu, který stanoví 
Parlament a Rada s ohledem na cíle 
společné zemědělské politiky (SZP) 
stanovené v článku 39 Smlouvy o 
fungování Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
právo hospodářské soutěže, přiznává 
článek 42 Smlouvy o fungování Evropské 
unie tomuto odvětví zvláštní status;

A. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
právo hospodářské soutěže, přiznává 
článek 42 Smlouvy o fungování Evropské 
unie tomuto odvětví zvláštní status a uvádí, 
že ustanovení týkající se pravidel 
hospodářské soutěže se vztahují na 
zemědělskou produkci a obchod se 
zemědělskými produkty pouze v rozsahu, 
který stanoví Evropský parlament a Rada 
v rámci čl. 43 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Isabel Carvalhais
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
právo hospodářské soutěže, přiznává 
článek 42 Smlouvy o fungování Evropské 
unie tomuto odvětví zvláštní status;

A. vzhledem k tomu, že článek 42 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
stanoví, že se pravidla hospodářské 
soutěže použijí na zemědělskou produkci 
a obchod zemědělskými produkty pouze v 
rozsahu, který vymezí Evropský 
parlament, a s ohledem na cíle stanovené 
pro SZP ve článku 39;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
právo hospodářské soutěže, přiznává 
článek 42 Smlouvy o fungování Evropské 
unie tomuto odvětví zvláštní status;

A. vzhledem k tomu, že pokud jde o 
právo hospodářské soutěže, přiznává 
článek 42 Smlouvy o fungování Evropské 
unie tomuto odvětví zvláštní status proto, 
aby bylo dosaženo cílů stanovených v 
článku 39;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že odvětví 
zemědělské produkce je obzvláště 
zranitelné z důvodu nerovnováhy, jež je 
dána rozdílem ekonomické velikosti 
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zemědělských podniků a dalších subjektů 
v dodavatelském řetězci; a že tyto rozdíly 
vedou k jejich vážnému znevýhodnění, 
pokud jde o vyjednávací sílu, což by mělo 
být zohledněno při uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže jak ze strany 
Evropské komise, tak ze strany 
příslušných vnitrostátních orgánů 
odpovědných za jejich uplatňování;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že odvětví 
zemědělské produkce je zranitelné v 
důsledku nerovnováhy v potravinovém 
řetězci způsobené rozdílem 
mezi ekonomickou velikostí zemědělců a 
velikostí ostatních aktérů v řetězci; tyto 
rozdíly ve velikosti mají za následek 
nerovnost, pokud jde o tržní sílu, a měly 
by být zohledňovány vždy, když Evropská 
komise a vnitrostátní orgány pro 
hospodářskou soutěž uplatňují pravidla 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že roztříštěnost 
zemědělského odvětví je v protikladu se 
silnou koncentrací dalších subjektů v 
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potravinovém řetězci, zejména pak 
koncentrací velkých obchodních 
distributorů, a vzhledem k tomu, že při 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže 
by měla být zohledněna menší 
ekonomická velikost zemědělců oproti 
ostatním subjektům v tomto řetězci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že nařízení, 
kterým se stanoví společná organizace 
trhů se zemědělskými produkty, obsahuje 
určité výjimky z uplatňování čl. 101 
odst. 1 SFEU, a to buď obecně pro 
všechna odvětví, nebo konkrétně pro 
některá zemědělská odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že článek 39 
SFEU stanoví jako cíle SZP zajištění 
odpovídající životní úrovně zemědělského 
obyvatelstva, a to zejména zvýšením 
individuálních příjmů osob zaměstnaných 
v zemědělství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že zemědělství, 
jež v EU představuje přibližně 11 milionů 
zemědělských podniků, je tou nejméně 
koncentrovanou úrovní potravinového 
řetězce, zatímco jeho dodavatelé a na 
druhé straně kupující jsou silně 
koncentrováni;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že vysoká 
kolísavost cen zemědělských produktů v 
důsledku oslabení evropských 
mechanismů pro řízení trhů a vysoké 
výrobní náklady, jimž musí zemědělci čelit 
oproti svým konkurentům ze třetích zemí, 
vyžadují v souvislosti s nadcházející 
reformou společné zemědělské politiky 
posílení organizací producentů a jejich 
sdružení, jakož i zmírnění pravidel 
hospodářské soutěže uplatňovaných v 
odvětví zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že ATMF vyzývá 
Evropskou komisi, aby přijala konkrétní 
opatření s cílem odstranit nejasnosti, které 
v současnosti panují ohledně omezení 
činnosti, jež představují pravidla 
hospodářské soutěže pro úkoly organizací 
producentů, sdružení organizací 
producentů a dalších forem spolupráce 
výrobců v odvětví zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že nejlepší 
znalosti o specifičnosti každého odvětví 
má Generální ředitelství pro zemědělství a 
to má také nejlepší předpoklady k tomu, 
aby rozhodovalo o vhodnosti a 
přípustnosti státní podpory, kterážto 
pravomoc by měla být v jeho působnosti, a 
nikoli v působnosti GŘ pro hospodářskou 
soutěž;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že zvláštní 
povaha a strukturální rysy zemědělského 
odvětví v EU, které tvoří zejména malé 
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zemědělské podniky založené na práci 
rodin, vedou k roztříštěné produkci a 
nízké schopnosti zemědělců přizpůsobovat 
se tržním změnám a požadavkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že zemědělci v 
EU trpí i nadále nedostatečnou integrací v 
organizacích producentů, což činí jejich 
postavení v rámci potravinového řetězce 
vysoce zranitelné a snižuje jejich 
vyjednávací sílu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že skutečnost, že 
potravinářské produkty podléhají rychlé 
zkáze a okolnosti produkce, jako jsou 
nepříznivé povětrnostní podmínky, jsou 
nepředvídatelné, ještě více oslabuje 
vyjednávací pozici zemědělců vůči 
kupujícím;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Carmen Avram
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že EU v 
minulém volebním období přijala 
legislativní návrhy týkající se významného 
rozšíření nekalých praktik v 
maloobchodním dodavatelském řetězci a 
významu hlavních trendů ke konsolidaci 
maloobchodního prodeje online i offline; 
vzhledem k tomu, že tyto praktiky a jejich 
kaskádové účinky mají dopad na všechny 
producenty včetně zemědělců bez ohledu 
na velikost; vzhledem k tomu, že jsou tyto 
praktiky předmětem vyšetřování na úrovni 
EU i na vnitrostátní úrovni a jsou 
zmíněny ve výroční zprávě Komise ze dne 
15. července 2019 o politice hospodářské 
soutěže a příslušném pracovním 
dokumentu útvarů Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že budoucí SZP 
by se měla zaměřit na podporu malých a 
rodinných zemědělských podniků a 
zároveň zajistit, že se budou používat 
udržitelné zemědělské postupy; vzhledem 
k tomu, že těchto cílů lze dosáhnout pouze 
na základě soudržného přístupu napříč 
všemi politikami EU včetně politiky 
hospodářské soutěže;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že spolupráce 
mezi zemědělci má zásadní význam pro 
posilování jejich postavení v potravinovém 
řetězci, přispívá k plnění cílů SZP a 
pomáhá zemědělcům reagovat na rostoucí 
požadavky společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že Evropský 
soudní dvůr rozhodl dne 14. listopadu 
2017 ve věci „Endives“ , že jednání ve 
vzájemné shodě týkající se cen nebo 
množství uváděného na trh nebo jednání 
spočívající ve výměně strategických 
informací mohou být vyloučena z 
působnosti zákazu kartelových dohod 
stanoveného v čl. 101 odst. 1 SFEU, jsou-
li ujednána mezi členy téže organizace 
producentů nebo téhož sdružení 
organizací producentů uznaných 
členským státem a jsou-li nezbytně nutná 
ke sledování cíle či cílů dotčené 
organizace producentů nebo dotčeného 
sdružení organizací producentů v souladu 
s právní úpravou Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
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Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že 
nepředvídatelné přírodní katastrofy a 
události pravděpodobně povedou k tomu, 
že trh se zemědělskými produkty bude 
ještě proměnlivější a ohroženější krizemi; 
v této souvislosti konstatuje, že je důležitá 
možnosti použití výjimečných opatření, 
jejichž cílem je zachovat stabilitu trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ae. vzhledem k tomu, že směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci představuje důležitý krok k 
vyrovnání vyjednávací síly v potravinovém 
řetězci a k jeho lepšímu fungování;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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Ae. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopnost zemědělců v EU ve 
velké míře závisí na řádném a 
spravedlivém fungování vnitřního trhu, 
jakož i na jasném výkladu a prosazování 
pravidel státní podpory a hospodářské 
soutěže u všech provozovatelů 
zemědělsko-potravinářského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Af. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie mohou podporovat evropské 
zemědělce při poskytování bezpečných, 
udržitelných a kvalitních potravin a 
přispívat ke snižování dopadů zemědělství 
na životní prostředí, zlepšování 
pracovních podmínek zemědělců a 
zvyšování přitažlivosti venkova, zejména 
pro mladší generace; vzhledem k tomu, že 
soukromý sektor není tolik motivován k 
investicím do poskytování 
širokopásmového připojení v těchto 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 



PE644.893v01-00 14/66 AM\1194588CS.docx

CS

maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci;

maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci; 
konstatuje, že tato studie zdůraznila, že v 
těchto odvětvích je celkově pětkrát více 
organizací či sdružení producentů, než 
kolik jich je oficiálně uznáno; vyzývá v 
této souvislosti Komisi, aby zvyšovala 
povědomí o přínosech organizací 
producentů, jež jsou uznány podle 
nařízení o společné organizaci trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci;

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci; se 
znepokojením bere na vědomí zjištění, že 
nedostatečná podpora ze strany vlády a 
odvětvových organizací má stále 
důležitý vliv na situaci, pokud jde o 
vytváření organizací producentů a 
sdružení organizací producentů; 
konstatuje, že to představuje převládající 
trend v „novějších“ členských státech, 
které vstoupily do EU v roce 2004 nebo 
později;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mairead McGuinness
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci;

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci; vybízí 
k zakládání více organizací producentů v 
odvětví hovězího masa, což zemědělcům 
umožní účinně vyjednávat o cenách a 
řešit nerovnováhu sil mezi zemědělci a 
zpracovatelskými závody;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci;

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci; 
konstatuje, že navzdory těmto slibným 
výsledkům je pro producenty stále obtížné 
vydělávat dostatečné příjmy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci;

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci; 
vyjadřuje politování nad tím, že stupeň 
organizovanosti sdružení producentů se v 
jednotlivých členských státech liší;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci;

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 
produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci a v 
pozitivním přispívání k cílům SZP 
stanoveným ve článku 39 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá studii o organizacích 
producentů a jejich činnostech v odvětvích 

1. vítá studii z roku 2018 o 
organizacích producentů a jejich 
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produkujících olivový olej, hovězí a telecí 
maso a plodiny na orné půdě, která 
potvrzuje význam těchto organizací a jejich 
sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci;

činnostech v odvětvích produkujících 
olivový olej, hovězí a telecí maso a plodiny 
na orné půdě, již šíří Evropská komise a 
která potvrzuje význam těchto organizací a 
jejich sdružení při posilování postavení 
prvovýrobců v potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. znovu opakuje, že podpora SZP je 
navržena mimo jiné s cílem zajistit 
udržitelnost zemědělských podniků a 
povzbudit zemědělce, aby produkovali 
kvalitní potraviny za rozumné ceny; 
vyjadřuje své znepokojení nad stále se 
zvyšující nerovností mezi cenou výroby a 
prodejní cenou v potravinovém odvětví; 
vyzývá Evropskou komisi, aby 
identifikovala a zavedla účinná tržní 
opatření, která tyto nerovnosti omezí a 
umožní zavést vyrovnanou a udržitelnou 
souvztažnost mezi nimi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá Evropskou komisi, aby se za 
účelem podpory inovací v EU zaměřila na 
vytvoření spravedlivého obchodního 
prostředí pro všechny aktéry, volbu 
vytváření hodnot a kvality pro spotřebitele 
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a připravila komplexní analýzu toho, zda 
je třeba přizpůsobit politiku hospodářské 
soutěže EU nejnovějšímu vývoji na trhu v 
oblasti maloobchodu, včetně koncentrace 
a nekalých praktik;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
konkrétně zohlednila skutečnost, že, jak 
uvedl Soudní dvůr Evropské unie, mají 
cíle SZP přednost před politikou 
hospodářské soutěže, a to prostřednictvím 
pružnějšího, jasnějšího a 
předvídatelnějšího uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže v případě producentů 
a organizací producentů;

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že v roce 2018 byl 
zaznamenán exponenciální nárůst 
nemocí, jako je africký mor prasat v EU, 
který měl závažné dopady na průmysl a 
stále představuje riziko pro zaměstnanost; 
konstatuje, že extrémní povětrnostní 
podmínky v roce 2018 měly vážný dopad 
na sklizeň a výnosy, což vedlo k dalšímu 
tlaku na producenty;
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Or. en

Pozměňovací návrh 36
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá rovněž studii, která byla 
vypracována pro Komisi, pokud jde o 
„osvědčené postupy vytváření organizací 
producentů, provádění jejich činností a 
jejich podpory“, která uznává přínos 
organizací producentů a sdružení 
organizací producentů k hospodářskému, 
technickému a sociálnímu rozvoji svých 
členů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že nekalé 
praktiky a zvyšující se konsolidační trend 
ve vstupních a maloobchodních odvětvích 
zemědělského a potravinového řetězce 
narušují hospodářskou soutěž a inovace a 
ovlivňují přímo a nepřímo jak producenty, 
tak spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
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Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá studii o mezioborových 
organizacích v zemědělství v Evropské 
unii

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyjadřuje vážné znepokojení nad 
stálým poklesem ceny dovozu medu z EU, 
který v roce 2018 klesl téměř o 14 % ve 
srovnání s rokem 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ivo Hristov

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vítá rozhodnutí EU a Čínské lidové 
republiky z roku 2018 urychlit uzavření 
dohody o vzájemném uznávání produktů 
se zeměpisným označením, která byla 
uzavřena v roce 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ivo Hristov
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Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. velmi vítá trvalý nárůst používání 
produktů s chráněným označením původu 
a chráněným zeměpisným označením, 
který se zvýšil ze 17 v roce 2016 na 36 v 
roce 2017 a na 80 v roce 2018; vítá rovněž 
zájem třetích zemí o tyto režimy;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, 
která upravují sdružení organizací 
producentů a mezioborové organizace, 
zejména pokud jde o politiku hospodářské 
soutěže, a upevnit pokrok, jehož bylo 
dosaženo prostřednictvím nařízení (EU) 
2017/23932(dále jen „nařízení Omnibus“), 
doplněného rozsudkem Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 
(dále jen „věc Endives“)3, a tím zajistit 
větší právní jistotu a zlepšit postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci;

2. domnívá se, že pro zajištění větší 
právní jistoty a zlepšení postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci je 
nezbytné na jedné straně posílit soulad 
mezi pokrokem dosaženým v nařízení (EU) 
č. 2017/23932 (nařízení Omnibus), které 
stanovilo, že kolektivní činnosti organizací 
producentů a jejich uznaných sdružení 
jsou nezbytné pro dosažení cílů SZP, jak 
jsou definovány v článku 39 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pokud jsou 
společné činnosti skutečně vykonávány, 
čímž přispívají ke zlepšování 
konkurenceschopnosti zemědělců, a v 
důsledku toho jsou vyňaty z článku 101 
SFEU, a na druhé straně uznání 
implicitní odchylky od právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže, pokud jde o 
plnění povinností svěřených organizacím 
producentů podle právních předpisů EU, 
jak uznal Soudní dvůr Evropské unie ve 
svém rozsudku ze dne 14. listopadu 2017 
(věc „Endives“)3;

_________________ _________________
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
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2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15. 2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15.
3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, 
která upravují sdružení organizací 
producentů a mezioborové organizace, 
zejména pokud jde o politiku hospodářské 
soutěže, a upevnit pokrok, jehož bylo 
dosaženo prostřednictvím nařízení (EU) 
2017/23932(dále jen „nařízení Omnibus“), 
doplněného rozsudkem Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 
(dále jen „věc Endives“)3, a tím zajistit 
větší právní jistotu a zlepšit postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci;

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, 
která upravují organizace producentů a 
jejich sdružení a mezioborové organizace, 
zejména pokud jde o politiku hospodářské 
soutěže, kritéria pro uznávání a činnosti, a 
upevnit pokrok, jehož bylo dosaženo 
prostřednictvím nařízení (EU) 2017/23932 
( dále jen „nařízení Omnibus“), 
doplněného rozsudkem Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 
(dále jen „věc Endives“)3, a žádá Komisi, 
aby vydala pokyny k případnému výkladu 
ustanovení práva EU, a tím zajistit větší 
právní jistotu a zlepšit postavení zemědělců 
v potravinovém řetězci;

_________________ _________________
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15. 2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15.
3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, 
která upravují sdružení organizací 
producentů a mezioborové organizace, 
zejména pokud jde o politiku hospodářské 
soutěže, a upevnit pokrok, jehož bylo 
dosaženo prostřednictvím nařízení (EU) 
2017/23932(dále jen „nařízení Omnibus“), 
doplněného rozsudkem Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 
(dále jen „věc Endives“)3, a tím zajistit 
větší právní jistotu a zlepšit postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci;

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, která 
upravují sdružení organizací producentů a 
mezioborové organizace, zejména pokud 
jde o politiku hospodářské soutěže, a 
upevnit pokrok, jehož bylo dosaženo 
prostřednictvím nařízení (EU) 2017/23932 
( dále jen „nařízení Omnibus“), 
doplněného rozsudkem Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 
(dále jen „věc Endives“)3, a tím zajistit 
větší právní jistotu a zlepšit postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci; 
zdůrazňuje, že je třeba zavést tržní 
opatření, která udržují stálý vztah mezi 
zemědělskými a skladovacími cenami;

_________________ _________________
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15. 2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15.
3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

Or. ro

Pozměňovací návrh 45
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, 
která upravují sdružení organizací 

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, 
která upravují organizace producentů a 
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producentů a mezioborové organizace, 
zejména pokud jde o politiku hospodářské 
soutěže, a upevnit pokrok, jehož bylo 
dosaženo prostřednictvím nařízení (EU) 
2017/23932(dále jen „nařízení Omnibus“), 
doplněného rozsudkem Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 
(dále jen „věc Endives“)3, a tím zajistit 
větší právní jistotu a zlepšit postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci;

jejich sdružení a mezioborové organizace, 
zejména pokud jde o politiku hospodářské 
soutěže, a upevnit pokrok, jehož bylo 
dosaženo prostřednictvím nařízení (EU) 
2017/23932 ( dále jen „nařízení Omnibus“), 
doplněného rozsudkem Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 
(dále jen „věc Endives“)3, a tím zajistit 
větší právní jistotu a zlepšit postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci;

_________________ _________________
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15. 2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15.
3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je nezbytné vyjasnit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, 
která upravují sdružení organizací 
producentů a mezioborové organizace, 
zejména pokud jde o politiku hospodářské 
soutěže, a upevnit pokrok, jehož bylo 
dosaženo prostřednictvím nařízení (EU) 
2017/23932(dále jen „nařízení Omnibus“), 
doplněného rozsudkem Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 14. listopadu 2017 
(dále jen „věc Endives“)3, a tím zajistit 
větší právní jistotu a zlepšit postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci;

2. domnívá se, že v rámci budoucí 
reforem SZP je nezbytné vyjasnit a posílit 
ustanovení v nařízení (EU) č. 1308/20131, 
která upravují organizace producentů, 
jejich sdružení a mezioborové organizace, 
zejména pokud jde o politiku hospodářské 
soutěže, aby se dalo stavět na pokroku, 
jehož bylo dosaženo prostřednictvím 
nařízení (EU) 2017/23932 (dále jen 
„nařízení Omnibus“), a tím zajistit větší 
právní jistotu a zlepšit postavení zemědělců 
v potravinovém řetězci;

_________________ _________________
1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
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2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15. 2 Úř. věst. L 350, 29.12. 2017, s. 15.
3 Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. 
listopadu 2017, President de l’Autorité de 
la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) a 
další.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá „Studii osvědčených postupů 
vytváření organizací producentů, 
provádění jejich činností a jejich 
podpory", v níž se uznává zásadní význam 
organizací producentů a sdružení 
organizací producentů při vytváření 
ekonomického, technického nebo 
sociálního přínosu pro své členy, s 
nepřímými pozitivními účinky (dopady na 
hospodářskou soutěž) také na zemědělce, 
kteří nejsou členy, jakož i s kladnými 
externalitami pro ostatní subjekty v 
potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. požaduje, aby se ustanovení 
nařízení (EU) č. 1308/2013, která 
umožňují přijetí opatření na řízení 
dodávek sýra, šunky a vína s chráněným 
označením původu (CHOP) nebo 
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chráněným zeměpisným označením 
(CHZO) (články 150, 167 a 172), rozšířila 
tak, aby se vztahovala na všechny výrobky 
s CHOP nebo CHZO, aby se zvýšily 
možnosti sladění nabídky s poptávkou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že oblast působnosti 
ustanovení nařízení (EU) č. 1308/2013 
(jednotné nařízení o společné organizaci 
trhů), jimiž se povoluje zavedení pravidel 
pro kontrolu dodávek na omezenou dobu 
pro produkty, na něž se vztahuje chráněné 
označení původu (CHOP) nebo chráněné 
zeměpisné označení (CHZO), by se měla 
rozšířit tak, aby zahrnovala i jiné produkty 
označené značkou kvality s cílem 
dosáhnout lepší rovnováhy mezi nabídkou 
a poptávkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že Soudní dvůr 
Evropské unie ve svém rozsudku Endives 
ze dne 14. listopadu 2017 potvrdil, že SZP 
má přednost před pravidly hospodářské 
soutěže, a že povinnosti a cíle organizací 
stanovených v SZP jsou nutně vyňaty z 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže, 
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a zejména z článku 101 SFEU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. požaduje, aby se podle článku 210 
nařízení (EU) č. 1308/2013 poskytla 
automatická výslovná výjimka z článku 
101 SFEU, na níž se bude vztahovat 
zásada nezbytnosti a přiměřenosti, což 
umožní mezioborovým zemědělským 
organizacím plnit úkoly, které jim ukládá 
nařízení (EU) č. 1308/2013, s cílem 
napomoci dosažení cílů stanovených v 
článku 39 Smlouvy o fungování Evropské 
unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že pro získání úspor z 
rozsahu je nezbytná přiměřená velikost 
organizace producentů, a proto vítá 
konsolidaci mezi organizacemi 
producentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Carmen Avram
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Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Evropskou komisi, aby 
konkrétně zohlednila upřednostňování 
cílů SZP před cíli politiky hospodářské 
soutěže, jak uvedl Soudní dvůr Evropské 
unie, a to prostřednictvím pružnějšího, 
jasnějšího a předvídatelnějšího 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže 
na producenty a organizace producentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby zajistila 
rychlou aktivaci ustanovení článku 222 
jednotného nařízení o společné organizaci 
trhů s cílem řešit závažné narušení trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. vyzývá Komisi, aby z pravidel 
státní podpory vyňala daňová ustanovení, 
která se vztahují konkrétně na odvětví 
zemědělství a která členské státy zavedly s 
cílem povzbudit zemědělce, aby zavedli 
dobrovolné preventivní úspory s cílem 
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lépe se vypořádat s nárůstem rizik 
souvisejících se změnou klimatu a 
zdravím, jakož i s hospodářskou krizi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. vyzývá Evropskou komisi, aby 
sledovala právní předpisy členských států 
týkající se uznávání organizací 
producentů a sdružení organizací 
producentů, jimiž se odstraní překážky při 
uznávání, přičemž se bude zaměřovat na 
snižování rizika příležitostí v oblasti 
chování (bez řádné hospodářské činnosti);

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. vyzývá orgány Evropské unie, aby 
poskytly zemědělským družstvům a dalším 
druhům organizací producentů některé 
nezbytné a jasné výjimky z právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže, 
aby mohly přispět ke zlepšení příjmů 
zemědělců a jejich podílu na hodnotovém 
řetězci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. požaduje, aby byla organizacím 
producentů a sdružením organizací 
producentů poskytnuta větší jasnost, 
pokud jde o uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže, a to tím, že budou 
vydávat vhodné pokyny, které umožní 
vybrat konkrétní „tržní podíly bezpečného 
přístavu“, na jejichž základě existují 
výjimky nebo výjimky z pravidel 
hospodářské soutěže; v tomto ohledu by 
pokyny, které Komise již zveřejnila pro 
odvětví olivového oleje, plodin na orné 
půdě a hovězího a telecího masa, měly být 
rozšířeny i na další odvětví, jejich 
působnost by se měla rozšířit a měly by se 
zlepšit jak z hlediska srozumitelnosti, tak z 
hlediska účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2g. tvrdí, že Evropská komise by ve 
svém postavení orgánů prosazování práva 
hospodářské soutěže Evropské unie, jakož 
i vnitrostátní orgány pro ochranu pro 
hospodářskou soutěž by měly být 
shovívavější při uplatňování článku 101 
SFEU na dohody, postupy a koordinační 
činnosti prováděné organizacemi 
producentů, sdruženími organizací 
producentů, zemědělskými družstvy a 
konsorcii mezi producenty, zejména s 
ohledem na základní cíl, jímž je dosažení 
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koncentrace dodávky v souladu s článkem 
39 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice;

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4 v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice a jejím fungování; 
konstatuje, že tato směrnice představuje 
první krok na cestě k ochraně zemědělců 
a k řešení nerovnováhy sil v potravinovém 
řetězci v EU, a proto je třeba ji dále 
posilovat, aby držela krok s budoucím 
vývojem nekalých obchodních praktik;

_________________ _________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4 v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
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pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice;

pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice; připomíná, že se jedná o 
směrnici o minimální harmonizaci, a 
proto mohou členské státy jako 
nespravedlivé uvést další postupy nebo 
stanovit přísnější normy; vyzývá členské 
státy, aby zahrnuly další prodej jako 
nekalou obchodní praktiku;

_________________ _________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice;

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4 v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice, připomíná však, že to, že se 
budeme zabývat nekalými obchodními 
praktikami, i když se jedná o důležitý krok 
směrem vpřed, samo o sobě ještě nevyřeší 
hlavní příčinu, jíž je nevyrovnaná 
vyjednávací síla v řetězci;

_________________ _________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice;

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4 v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice; zdůrazňuje, že provádění 
směrnice odstraní veškerou nerovnováhu, 
která může vzniknout mezi operátory, a to 
bez ohledu na jejich velikost, a vytvoří 
rovné podmínky pro všechny;

_________________ _________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice;

3. domnívá se, že přijetí směrnice o 
nekalých obchodních praktikách v 
zemědělském a potravinovém řetězci4 je 
velmi významným krokem na podporu 
vyvážených vztahů mezi jednotlivými 
subjekty v potravinovém řetězci a v zájmu 
zlepšení postavení primárního sektoru, a 
vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala 
pokrok při provádění této směrnice;

_________________ _________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
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nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice;

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4 v zemědělském a 
potravinovém řetězci; vybízí členské státy, 
aby směrnici bezodkladně provedly, a 
vyzývá Komisi, aby pozorně sledovala 
pokrok při provádění této směrnice; 
připomíná, že směrnice obsahuje 
ustanovení o přezkumu po čtyřech letech;

_________________ _________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, 
aby pozorně sledovala pokrok při 
provádění této směrnice;

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4 v zemědělském a 
potravinovém řetězci; vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice a podporovala výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými 
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státy;

_________________ _________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice;

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách v zemědělském a 
potravinovém řetězci4 a vyzývá Komisi, 
aby pozorně sledovala pokrok při 
provádění této směrnice a informovala o 
něm Parlament;

_________________ _________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o 
nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v zemědělském a potravinovém 
řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách4v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 

3. vítá přijetí směrnice o nekalých 
obchodních praktikách v zemědělském a 
potravinovém řetězci a vyzývá Komisi, aby 
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pozorně sledovala pokrok při provádění 
této směrnice;

pozorně sledovala pokrok, pokud jde o její 
provedení ve vnitrostátním právu a řádné 
provádění;

_________________
4 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 
2019 o nekalých obchodních praktikách 
mezi podniky v zemědělském a 
potravinovém řetězci (Úř. věst. L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá ustanovení čl. 6 odst. 2 písm. 
c) nařízení (EU) č. 2017/2393 („nařízení 
Omnibus“), které má pomoci členským 
státům řešit otázky týkající dvojích norem, 
například pokud jde o zemědělsko-
potravinářské výrobky; žádá Komisi, aby 
zvážila nařízení platné na evropské 
úrovni, kterým by se zavedl rejstřík všech 
výrobků prodávaných na evropském trhu, 
což by zajistilo jednotný charakter zboží 
uváděného na trh pod stejným názvem a 
ve stejném obalu; registraci by měl 
prostřednitvím vlastního prohlášení 
provést hospodářský subjekt, který 
výrobek poprvé uvádí na trh EU, a v 
případě potravin by registrace měla 
obsahovat informace uvedené na obalu 
výrobku v souladu s nařízením (EU) č. 
1169/2011; opatření by se mělo vztahovat 
i na výrobky ze třetích zemí prodávané na 
vnitřním trhu; evropští spotřebitelé tak 
budou mít nepřetržitý a rychlý přístup k 
databázi uvádějící vlastnosti výrobku, 
který hodlají zakoupit, čímž se zajistí, že 
budou mít k dispozici informace potřebné 
k rozhodnutí o koupi a že nebude 
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narušena hospodářská soutěž obchodními 
praktikami založenými na dvojích 
normách;

Or. ro

Pozměňovací návrh 70
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že vstup produktů ze 
třetích zemí na evropský trh, aniž by 
splňovaly stejné sociální, zdravotní, 
pracovní a environmentální standardy, 
vytváří nekalou soutěž pro evropské 
producenty; vyzývá proto k ochraně 
zranitelných odvětví a k systematickému 
uplatňování zásady reciprocity 
a zásady souladu, pokud jde o zemědělské 
produkty, při budoucích i současných 
obchodních jednáních, a to i se zeměmi 
Mercosuru; žádá Komisi, aby posoudila 
dopad obchodní dohody s Mercosurem na 
všechna zranitelná zemědělská odvětví 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje však politování nad tím, 
že v oblasti působnosti směrnice o 
nekalých obchodních praktikách v 
zemědělském a potravinovém řetězci 
nejsou zahrnuti všichni dodavatelé, neboť 
z ní jsou vyloučeni ti, kteří nejsou MSP, a 
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že prodej se ztrátou není uveden na 
seznamu praktik, které jsou na úrovni EU 
zakázány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že stávající model 
produkce rychle zvyšuje úroveň 
koncentrace potravinového řetězce v 
zemědělsko-potravinářském odvětví a 
upevňuje model průmyslové výroby 
potravin a průmyslového zemědělství na 
úkor zájmů společnosti a udržitelnosti z 
hlediska životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že směrnice o 
nekalých obchodních praktikách v 
zemědělském a potravinovém řetězci je 
vítaným prvním krokem k zajištění 
spravedlnosti mezi hospodářskými 
subjekty v řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Irène Tolleret



AM\1194588CS.docx 39/66 PE644.893v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. žádá, aby byla v zájmu podpory 
vyváženějších vztahů v potravinovém 
řetězci posílena úloha mezioborových 
organizací a podporuje rozšíření 
ustanovení o sdílení hodnoty z prvního 
kupce na všechny hospodářské subjekty, 
jak je uvedeno v návrhu zprávy o nové 
společné organizaci trhu se zemědělskými 
produkty v rámci příští reformy SZP, který 
přijal Výbor EP pro zemědělství a rozvoj 
venkova v dubnu 2019;

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vítá úspěch opatření v oblasti 
řízení dodávek, která byla na základě 
žádosti organizací producentů, 
mezioborových organizací a skupin 
hospodářských subjektů uvedených v 
nařízení 1151/2012 zavedena pro kvalitní 
sýr a šunku, a to v návaznosti na reformu 
SZP v roce 2013, a žádá, aby bylo 
umožněno rozšířit toto opatření na 
všechny produkty s chráněným označením 
původu nebo se zeměpisným označením, 
jak se stanoví v návrhu zprávy o nové 
společné organizaci trhu se zemědělskými 
produkty, který přijal Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova v dubnu 
2019;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 76
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 
nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce;

4. vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 
nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce; v této souvislosti se domnívá, že 
rychlá koncentrace maloobchodního 
sektoru na vnitrostátní úrovni a vytváření 
aliancí mezi velkými distributory na 
evropské a mezinárodní úrovni by mohly 
vyvolávat obavy ohledně možných 
strategických spojenectví, omezené 
hospodářské soutěže a omezeného 
prostoru pro investice a inovace v 
potravinovém řetězci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 
nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce;

4. uznává případnou úlohu, kterou 
by mohla hrát nákupní společenství při 
vytváření hospodářské efektivity v rámci 
zemědělského a potravinového řetězce; 
zdůrazňuje však, že stávající nedostatek 
informací neumožňuje posoudit 
hospodářské dopady těchto nákupních 
společenství na fungování dodavatelského 
řetězce; vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 
nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 
nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce;

4. vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 
nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce, a zejména jejich možného dopadu 
na producenty;

Or. ro

Pozměňovací návrh 79
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 
nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce;

4. vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 
nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce, zejména pokud jde o pěstitele, 
chovatele a MSP;

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby zahájila 
hloubkovou analýzu rozsahu a dopadu 

4. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve 
své hloubkové analýze rozsahu a dopadu 
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nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce;

nákupních společenství na hospodářské 
fungování zemědělského a potravinového 
řetězce a aby zvážila zejména dopady na 
malé dodavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že politika 
hospodářské soutěže je především o 
dobrých podmínkách pro spotřebitele, a 
dobré podmínky pro spotřebitele souvisejí 
s inovacemi, kvalitou, rozmanitostí a 
cenou; zdá se však, že vymáhání práva v 
oblasti hospodářské soutěže se soustředí 
pouze na cenu a není schopno řešit 
problematiku nových prostředníků (online 
a offline platforem), jejich dvojí úlohy a 
důsledků jejich praktik pro inovace, 
kvalitu a rozmanitost; ostatní odvětví, jako 
je maloobchodní prodej potravin (offline 
platformy supermarketů), která se zdají 
být nezasažena problémem dominantního 
postavením na trhu, již řadu let čelí 
konfliktu dvojích úloh a podobným 
praktikám, které se již léta používají v 
naprosté beztrestnosti; žádá Komisi, aby 
znovu posoudila politiku hospodářské 
soutěže a odhalila stávající nedostatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje znepokojení nad 
neudržitelným tlakem na ceny 
zemědělských produktů, které jsou 
výsledkem příliš silného postavení 
zpracovatelů a kupců na nižších úrovních 
zemědělských dodavatelských řetězců; 
vyzývá Komisi, aby přehodnotila svůj 
přístup, pokud jde o posuzování 
zneužívání dominantního postavení na 
trhu, a zahrnula i případy, kdy je vyvíjen 
neudržitelný tlak na snižování cen 
zemědělských produktů, nehledě na to, 
zda se tím zvyšují ceny pro spotřebitele, či 
nikoli; domnívá se, že je v širším zájmu 
spotřebitelů, aby podporovali spravedlivé 
příjmy pro zemědělce tím, že se zabezpečí 
jejich spravedlivý podíl na hodnotě v 
rámci potravinového řetězce, což pomůže 
zajistit hospodářsky i environmentálně 
udržitelné zemědělství; 

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. podtrhuje, že organizacím 
producentů a sdružením organizací 
producentů je třeba poskytnout větší 
jednoznačnost, pokud jde o uplatňování 
pravidel hospodářské soutěže, a vhodné 
pokyny týkající se povolených výjimek a 
odchylek od pravidel hospodářské soutěže, 
a v tomto duchu vyzývá Komisi, aby 
rozšířila oblast působnosti zveřejněných 
pokynů týkajících se olivového oleje, 
plodin pěstovaných na orné půdě a 
hovězího masa na další sektory;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 84
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že vzhledem ke 
zvláštnímu charakteru zemědělství a k 
jeho dlouhým produkčním cyklům jej 
nelze z hlediska pružnosti nabídky 
přirovnávat k žádné jiné činnosti, a proto 
nelze na odvětví zemědělství uplatňovat 
tržní logiku stejným způsobem jako na 
jiná odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi, aby zajistila dialog se 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami 
ohledně fungování zemědělského a 
potravinového řetězce a aby přizpůsobila 
politiku hospodářské soutěže EU 
nejnovějšímu vývoji v obchodním 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Ruža Tomašić

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4a. zdůrazňuje, že je důležité posílit 
celý zemědělsko-potravinářský řetězec od 
zemědělce ke spotřebiteli, zejména pokud 
jde o kontroly dovozů zvířat a produktů ze 
třetích zemí;

Or. hr

Pozměňovací návrh 87
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vítá zveřejnění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1150 ze dne 20. června 2019 o 
podpoře spravedlnosti a transparentnosti 
pro podnikové uživatele internetových 
zprostředkovatelských služeb a zahájení 
formálního antimonopolního šetření 
Evropskou komisí s cílem posoudit, zda 
skutečnost, že Amazon využívá citlivé 
údaje nezávislých maloobchodníků, kteří 
prodávají výrobky na jeho tržišti, 
představuje porušení pravidel 
hospodářské soutěže EU; konstatuje, že 
platforma Amazon má dvojí úlohu: i) na 
svých webových stránkách prodává 
výrobky coby maloobchodník a ii) 
zajišťuje tržiště, na kterém nezávislí 
prodejci mohou prodávat své výrobky 
přímo spotřebitelům; zdůrazňuje, že s 
takovýmto údajným zneužitím dvojí úlohy 
se setkává každý dodavatel, včetně 
dodavatelů v zemědělsko-potravinářském 
odvětví, který jedná s evropskými 
platformami supermarketů, avšak co je 
horší, offline supermarkety mají kontrolu 
jak nad cenami vlastních značek, tak i 
nad cenami značek třetích stran; 
zdůrazňuje, že vertikální integrace a 
rozdílné (diskriminační) zacházení ve 
světě offline supermarketů může narušit 
hospodářskou soutěž na trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 88
Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že při sjednávání cen 
ve smlouvách mezi producenty a 
maloobchodníky/zpracovateli je třeba plně 
zohledňovat náklady na výrobu a ceny by 
měly také zajistit spravedlivou odměnu 
zemědělcům; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout tržní transparentnosti, která 
přispěje ke spravedlivějšímu přenosu cen 
v dodavatelském řetězci; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila údaje střediska pro sledování 
trhu týkající se množství, cen a marží, 
především v ekologickém sektoru; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala ukazatele pro 
náklady na výrobu a marže, které by měly 
fungovat jako referenční hodnoty ve 
smlouvách, jež budou lépe zohledňovat 
náklady na výrobu a odměny; žádá 
Komisi, aby vydala jasné pokyny pro 
sdílení hodnoty v rámci dodavatelského 
řetězce s cílem umožnit přenos cen, jejichž 
úroveň bude spravedlivá pro spotřebitele i 
producenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že potraviny by se 
neměly považovat za zboží, jehož hodnota 
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se stanovuje převážně na základě tržní 
cenové spekulace;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. žádá Komisi, aby věnovala zvláštní 
pozornost této dvojí úloze v offline 
prostředí (platformy supermarketů), stejně 
jako jí zabývala v online prostředí, neboť 
v souvislosti se suverenitou offline 
supermarketů vyvstává obava, že by mohly 
podnikat kroky, které jsou v jejich 
vlastním zájmu, a nikoli nutně v zájmu 
jejich zákazníků; dominantní postavení 
offline supermarketů může zejména 
umožňovat záměrné znehodnocování 
značek, omezovat výběr produktů, 
přehlížet nižší kvalitu vlastních značek, 
zhoršovat srovnatelnost cen, bránit 
inovacím a umožňovat cenovou 
manipulaci s cílem narušit cenovou 
strukturu podle jednotlivých kategorií k 
vlastnímu prospěchu; zdůrazňuje, že 
Komise a orgány na ochranu hospodářské 
soutěže hrají rozhodující úlohu, pokud jde 
o předcházení těmto situacím; konstatuje, 
že ekonomové v posledních letech 
neustále zdůrazňují, že existuje určitý 
práh rizika či bod zlomu, při jehož 
překonání se mohou stávající pozitivní 
dopady, které mají tržní podíly vlastních 
značek offline supermarketů v 
jednotlivých kategoriích produktů na 
konkurenceschopnost v potravinářském 
odvětví EU, spotřebitele i na celou 
společnost, změnit v negativní dopady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že globalizace 
potravinového řetězce nepřináší žádný 
užitek primárním producentům; 
zdůrazňuje, že obchodní dohody, 
například dohoda o obchodu mezi EU a 
organizací Mercosur, dále oslabí odvětví 
zemědělství EU a vystaví jej konkurenci, 
která všeobecně nedodržuje sociální 
normy ani normy v oblasti životního 
prostředí a dobrých životních podmínek 
zvířat EU, má závažné dopady na rovné 
podmínky producentů EU a vyvolává 
obavy spotřebitelů v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů; potvrzuje svůj názor, že by 
Komise měla vydat obecné pokyny, aby 
objasnila, za jakých podmínek se může 
soukromý sektor dohodnout v určitém 
odvětví na kolektivním zvýšení 
udržitelnosti, aniž by při tom došlo k 
porušení pravidel hospodářské soutěže; 
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domnívá se, že takové pokyny jsou 
obzvláště důležité v odvětví zemědělství 
vzhledem k environmentálním výzvám, 
kterým musí čelit, a požadavkům na 
udržitelnost, které musí splnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby pro producenty a vnitrostátní 
orgány pro hospodářskou soutěž vyjasnila 
podmínky, za nichž mohou být udržitelné 
dohody vyňaty z právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže, a zohlednila 
tak skutečnost, že tyto dohody přispívají ke 
zlepšování produkce a přinášejí výhody 
pro společnost jako celek a spotřebitele, 
ale i zemědělskou povahu dotyčných 
výrobků a to, že prvovýrobcům náleží 
spravedlivá odměna za dodatečné 
náklady, které v důsledku těchto 
udržitelných dohod, které plní nad rámec 
svých povinností, musí vynakládat; 
zejména v rámci reformy SZP a 
stávajícího přezkumu nařízení o 
horizontálních blokových výjimkách a 
souvisejících pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech a že by politika 
hospodářské soutěže měla lépe zohlednit 
hodnotu veřejného statku při stanovování 
cen potravin; vyzývá k tomu, aby politika 
hospodářské soutěže EU zohledňovala i 
jiné zájmy spotřebitelů, než je samotná 
cena; vyzývá Komisi, aby vyjasnila 
podmínky, za nichž mohou být udržitelné 
dohody vyňaty z právních předpisů v 
oblasti hospodářské soutěže, zejména v 
rámci stávajícího přezkumu nařízení o 
horizontálních blokových výjimkách a 
souvisejících pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. konstatuje, že poptávka veřejnosti 
po udržitelnějších potravinových 
systémech neodpovídá kapacitě 
potravinového řetězce poskytovat 
zemědělcům udržitelné ceny/příjmy, což je 
otázka, kterou je třeba vyřešit ve strategii 
„od zemědělce ke spotřebiteli“; vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že vzhledem k 
sociálním otázkám a otázkám v oblasti 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, jakož i poptávce 
spotřebitelů po udržitelnějších 
potravinách je třeba řešit poptávku 
veřejnosti po spravedlivějších a 
udržitelnějších potravinových systémech, a 
vyzývá Komisi, aby vyjasnila podmínky, 
za nichž mohou být udržitelné dohody 
vyňaty z právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, zejména v rámci 
stávajícího přezkumu nařízení o 
horizontálních blokových výjimkách a 
souvisejících pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů; žádá, aby se při stanovování cen 
rovněž zohlednila hlediska, jako je kvalita, 
inovace a sociální dopad;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 98
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být dohody mezi operátory ve 
stejném odvětví považovány za udržitelné, 
aby mohly být vyňaty z právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže, zejména v 
rámci stávajícího přezkumu nařízení o 
horizontálních blokových výjimkách a 
souvisejících pokynů;

Or. es

Pozměňovací návrh 99
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být horizontální dohody zaměřené 
na zlepšování udržitelnosti 
dodavatelského řetězce vyňaty z právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže, 
zejména v rámci stávajícího přezkumu 
nařízení o horizontálních blokových 
výjimkách a souvisejících pokynů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby pro producenty a vnitrostátní 
orgány vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby vyjasnila podmínky, za nichž 
mohou být udržitelné dohody vyňaty z 
právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

5. domnívá se, že je třeba řešit 
poptávku veřejnosti po udržitelnějších 
potravinových systémech, a vyzývá 
Komisi, aby definovala podmínky, za 
nichž mohou být udržitelné dohody vyňaty 
z právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, zejména v rámci stávajícího 
přezkumu nařízení o horizontálních 
blokových výjimkách a souvisejících 
pokynů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 102
Bronis Ropė
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Návrh stanoviska
Bod 5 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

poukazuje na to, že velké rozdíly v 
přímých platbách brání zemědělcům 
zavádět udržitelné iniciativy pro klima a 
životní prostředí a narušují hospodářskou 
soutěž v EU; připomíná závazek Evropské 
rady zasedající ve dnech 7. a 8. února 
2013 v souvislosti s harmonizací plateb v 
celé EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poznamenává, že evropští 
zemědělci jsou nuceni řídit se 
podmínkami, normami, požadavky na 
sledovatelnost a udržitelnými cíli, zatímco 
jejich produkce bohužel čelí rostoucí 
konkurenci výrobků ze třetích zemích, 
které tyto podmínky, normy, požadavky na 
sledovatelnost ani cíle nerespektují; 
zdůrazňuje proto, že je zřejmé, že veškeré 
dohody o volném obchodu, které 
EU uzavírá se třetími zeměmi, 
znevýhodňují evropskou výrobu, což by 
měly zohledňovat právní předpisy v oblasti 
hospodářské soutěže, aby proti této nekalé 
hospodářské soutěži bylo možné bojovat; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že by pojem 
„spravedlivá cena“ neměl být chápán jako 
nejnižší možná spotřebitelská cena, ale že 
by tato cena měla být přiměřená a 
umožňovat spravedlivé odměňování všech 
aktérů potravinového řetězce; domnívá se, 
že zaměřujeme-li se na nejnižší možnou 
spotřebitelskou cenu, nebereme v potaz 
negativní externality spojené s některými 
typy výroby; zdůrazňuje, že pro 
spotřebitele jsou důležité i jiné faktory než 
nízká cena, například kvalita a výživná 
hodnota potravin, normy v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat, 
udržitelnost životního prostředí a 
iniciativy na potírání antimikrobiální 
rezistence;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že pro zavedení 
širokopásmových sítí ve venkovských a 
odlehlých oblastech je důležité veřejné 
financování; vyzývá Komisi, aby 
pracovníky s rozhodovacími pravomocemi 
ve veřejném sektoru podporovala v tom, 
aby lépe využívali možností veřejné 
podpory na základě „pokynů pro 
širokopásmové sítě“ , s cílem zajistit 
rychlejší a jednodušší zavádění 
širokopásmové infrastruktury a zaručit, 
aby venkovské oblasti nezůstaly 
opomenuty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Martin Buschmann

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k přechodu ze stávajícího 
průmyslového a na vývoz zaměřeného 
zemědělsko-potravinářského systému, 
jehož provovýrobci jsou vystaveni 
geopolitickým událostem, nad nimiž 
nemají kontrolu, na systém 
upřednostňující místní výrobu kvalitních 
rostlinných potravin, krátké dodavatelské 
řetězce a vysoké standardy v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat s cílem 
přispět k plnění cílů EU v oblasti 
životního prostředí a klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že rovné podmínky pro 
evropské zemědělce jsou oslabovány 
nekalou hospodářskou soutěží v případě 
bezcelního dovozu potravin vyrobených za 
nižších regulačních norem, např. norem v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat, 
environmentálních a sociálních norem, a 
vyzývá Komisi, aby při obchodních 
jednáních nepřistoupila na bezcelní 
dovozní kvóty, které by oslabily rovné 
podmínky pro evropské zemědělce; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a právní 
předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže 
musí zohledňovat důležitou úlohu 
prvovýrobců, pokud jde o dodávání 
kvalitních potravin a zajišťování 
veřejných statků pro společnost, za což 
nejsou v současné době dostatečně 
odměňováni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že se uskutečnila 
významná horizontální a vertikální 
restrukturalizace, která vedla k další 
konsolidaci v již koncentrovaných 
odvětvích osiva, agrochemie, hnojiv, 
genetiky zvířat a zemědělských strojů a 
také v odvětví zpracování a maloobchodu; 
vyzývá Komisi, aby při posuzování fúzí v 
těchto odvětvích zvážila i jiné dopady, než 
jsou spotřebitelské ceny; zdůrazňuje, že 
zájmy zemědělců, občanů a životního 
prostředí EU budou ochráněny tehdy, 
pokud bude komplexně a celostně 
posouzen dopad fúzí a nákupů dodavatelů 
vstupů v zemědělství, včetně výrobců 
přípravků na ochranu rostlin, na 
zemědělské podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby 
monitorovala každé zvýšení dodávek ze 
třetích zemích hlavním evropským 
dodavatelům s cílem ověřit, zda tyto 
dodávky nejsou uskutečňovány za účelem 
destabilizace cenových politik zavedených 
evropskými producenty, zejména v rámci 
organizací producentů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je si vědom úlohy mezioborových 
organizací v řetězci, které slouží jako 
platforma pro dialog, výzkum a vývoj, 
osvědčené postupy a transparentnost trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. konstatuje, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí 
zohledňovat dopad změny klimatu na 
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fungování a udržitelnost potravinového 
řetězce a potravinové zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyjadřuje politování nad tím, že 
vzhledem k narůstajícímu množství 
obchodních dohod se třetími zeměmi, 
které nerespektují normy EU, je Komise 
nucena neustále u dovážených výrobků 
revidovat maximální limity reziduí s cílem 
přizpůsobit se normám třetích zemí, 
namísto toho, aby dovoz takových 
produktů blokovala;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je nezbytné, aby 
státní podpory používané na podporu 
rozvoje zemědělství a lesnictví a 
venkovských oblastí zůstaly plně v 
působnosti GŘ AGRI, čímž se zajistí 
odborné znalosti potřebné k řešení 
specifické povahy těchto odvětví, plná 
soudržnost a soulad se SZP.

6. domnívá se, že je nezbytné 
ponechat všechny kompetence v 
souvislosti s uplatňováním článků 209 a 
210 nařízení (EU) č. 1308/2013 a týkající 
se státní podpory používané na podporu 
rozvoje zemědělství a lesnictví a 
venkovských oblastí v působnosti GŘ 
AGRI, čímž se zajistí odborné znalosti 
potřebné k řešení specifické povahy těchto 
odvětví a plná soudržnost s cíli a podporou 
poskytovanou v rámci SZP a s touto 
politikou.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Krzysztof Jurgiel

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že je nezbytné, aby 
státní podpory používané na podporu 
rozvoje zemědělství a lesnictví a 
venkovských oblastí zůstaly plně v 
působnosti GŘ AGRI, čímž se zajistí 
odborné znalosti potřebné k řešení 
specifické povahy těchto odvětví, plná 
soudržnost a soulad se SZP.

6. domnívá se, že je nezbytné, aby 
státní podpory používané na podporu 
rozvoje zemědělství a lesnictví a 
venkovských oblastí zůstaly plně v 
působnosti GŘ AGRI s cílem koordinovat 
veškeré záležitosti v této oblasti na 
odborné úrovni, zejména v souvislosti se 
SZP, což je nezbytné s ohledem na 
specifickou povahu těchto odvětví a 
potřebu zajistit plnou soudržnost a soulad 
se SZP.

Or. pl

Pozměňovací návrh 116
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 6 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

je znepokojen kumulativním dopadem 
dohod o volném obchodu na zemědělsko-
potravinářské odvětví EU; v tomto ohledu 
se ptá, zda dohody o volném obchodu 
způsobují, že se zemědělsko-potravinářští 
producenti EU ocitají v konkurenční 
nevýhodě vzhledem k rozdílům ve 
výrobních normách ve třetích zemích a 
tedy i rozdílům v cenách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Mairead McGuinness

Návrh stanoviska
Bod 6 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

konstatuje, že Zelená dohoda pro Evropu 
musí zajistit politickou soudržnost mezi 
zemědělstvím, opatřeními v oblasti 
klimatu, životním prostředím a obchodní 
politikou;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Clara Aguilera

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá Komisi, aby zhodnotila 
uplatňování článku 209 nařízení (EU) 
1308/2013 o jednotné společné organizaci 
trhů, zejména pokud jde o výjimky z 
pravidel hospodářské soutěže pro určité 
dohody a postupy zemědělců ve 
sdruženích, s cílem zajistit dotčeným 
stranám větší jasnost a právní jistotu při 
uplatňování tohoto článku a poskytnout 
Komisi větší pružnost při jeho 
uplatňování.

Or. es

Pozměňovací návrh 119
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6a. vítá návrh programu pro jednotný 
trh, konkrétně pak opatření v oblasti 
potravinového řetězce podporovaná tímto 
programem, např. veterinární a 
fytosanitární opatření určená k řešení 
krizí týkajících se zvířat a rostlin; 
naléhavě vyzývá Radu a Parlament, aby 
urychleně ukončily jednání a nařízení 
přijaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje význam včasných 
závěrů týkajících se obou návrhů 
přechodných předpisů, které předložila 
Komise, s cílem zabránit zpožděním a 
komplikacím, které by mohly vést k 
nestabilitě trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vítá probíhající kontrolu účelnosti 
balíčku opatření zaměřeného na 
modernizaci státní podpory z roku 2012, 
konkrétně pak probíhající přezkum 
nařízení o blokových výjimkách v 
zemědělství (ABER) a pokynů Evropské 
unie ke státní podpoře v odvětvích 
zemědělství a lesnictví, které přestanou 
platit ke dni 31. prosince 2020;
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Or. en

Pozměňovací návrh 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vítá dokončení přezkumu nařízení 
o zemědělství de minimis; poukazuje na 
to, že zvýšení maximální výše pomoci na 
jeden podnik a národního limitu pomůže v 
kombinaci s uplatňováním odvětvového 
limitu zemědělským podnikům vyrovnat se 
s klimatickými výzvami a zároveň zabrání 
narušení trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. domnívá se, že je třeba, aby 
Komise nadále podrobně monitorovala trh 
EU s pesticidy, osivem a znaky, jakož i 
dopad digitalizace na odvětví zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6f. vítá zveřejnění zprávy Komise o 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže 
v odvětví zemědělství; konstatuje, že 
pravidla hospodářské soutěže v odvětví 
zemědělství porušují z velké části 
zpracovatelé zemědělských produktů, 
přičemž většinu stížností předkládají 
zemědělci; vyzývá Komisi, aby efektivně 
kontrolovala podniky působící na trhu 
zpracování potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. znovu vyzývá Komisi, aby vyjasnila 
oblast působnosti všeobecné zemědělské 
výjimky z pravidel hospodářské soutěže 
uvedené v článku 209 nařízení o jednotné 
společné organizaci trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6h. upozorňuje na rostoucí počet 
protestů zemědělců pořádaných v 
důsledku obav z dopadu zavedení 
přísnějších norem v oblasti životního 
prostředí a dobrých životních podmínek 
zvířat na úrovni EU a umocněných 
navrhovanými škrty v rozpočtu na SZP; 
konstatuje, že zdrojem znepokojení těchto 
zemědělců je rovněž dopad obchodních 
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dohod na odvětví zemědělství, a žádá 
Komisi, aby co nejdříve předložila 
poslední zprávu o kumulativním dopadu 
stávajících a budoucích obchodních 
dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
souladu ze svým sdělením o budoucnosti 
potravin a zemědělství z listopadu 2017 
zřídila na úrovni EU stálou informační 
platformu pro nástroje řízení rizik, kde by 
si zúčasnění strany vyměňovaly osvědčené 
postupy, s cílem pomoci zemědělcům 
vyrovnat se s nejistotou klimatu, 
volatilitou trhu a dalšími riziky;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. naléhavě žádá Komisi, aby začala 
urychleně provádět svou strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ zaměřenou na 
dosažení udržitelnosti v rámci celého 
potravinového řetězce; konstatuje, že tato 
strategie by vyžadovala soudržný přístup 
zahrnující všechny politiky EU; v tomto 
ohledu poukazuje na to, že mají-li být 
úspěšně podpořeny začínající podniky v 
odvětví potravin a splněny hospodářské 
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cíle, je třeba ochránit spravedlivou 
hospodářskou soutěž a zajistit rovné 
podmínky pro všechny podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Bod 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6k. vyzývá Komisi, aby poskytla 
transparentní analýzu shrnující dopad 
všech různých forem unijní a vnitrostátní 
podpory v zemědělsko-potravinářském 
odvětví na řádné a spravedlivé fungování 
vnitřního trhu;

Or. en


