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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 
1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) 
č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných 
označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví 
zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a 
(EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch 
menších ostrovů v Egejském moři
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0394),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 118 první pododstavec a 
článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila 
svůj návrh Parlamentu (C8-0246/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... 1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ... 2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro 
rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Vzhledem k tomu, že struktury 
zemědělských podniků se mohou v rámci 
jednoho členského státu významně lišit a 
že velikost těchto podniků může být různá 
i mezi jednotlivými regiony, měly by mít 
členské státy možnost vymezit pojem 
zemědělského podniku na regionální 
úrovni v rámci systému povolení pro 
výsadbu, aby bylo možné zohlednit 
zvláštní potřeby různých regionů v rámci 
systému povolení pro novou výsadbu.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné upravit definici zemědělského podniku zaměřeného na vinařství. V současnosti je 
zemědělský podnik definován v nařízení 1307/2013 jako soubor všech pozemků 
obhospodařovaných týmž právním subjektem, které se nacházejí na území jednoho členského 
státu. Tato definice není uzpůsobená regionálnímu přístupu k řízení potenciálu vinařské 
produkce ani s ní není v souladu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice označení původu by měla 
být sladěna s definicí v Dohodě o 
obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví12 (dále jen „Dohoda TRIPS“), 
která byla schválena rozhodnutím 
Rady 94/800/ES13, a zejména s čl. 22 
odst. 1 této dohody v tom, že název by měl 
identifikovat výrobek jako pocházející 
z konkrétní oblasti nebo konkrétního místa.

vypouští se

__________________
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12 Uruguayské kolo mnohostranných 
obchodních jednání (1986–1994) – příloha 
1 – příloha 1C – Dohoda o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(WTO), (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, 
s. 214).

13 Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 
22. prosince 1994 o uzavření dohod 
jménem Evropského společenství 
s ohledem na oblasti, které jsou v jeho 
pravomoci, v rámci Uruguayského kola 
mnohostranných jednání (1986–1994) 
(Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož jsme se rozhodli pro definici označení původu uvedenou v Lisabonské dohodě, tento 
bod odůvodnění již není vhodný, protože odkazuje na jinou definici označení původu, která je 
uvedena v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vzhledem ke stále rostoucí 
poptávce spotřebitelů po inovativních 
výrobcích z révy vinné s nižším skutečným 
obsahem alkoholu, než je minimální 
skutečný obsah alkoholu stanovený pro 
výrobky z révy vinné v příloze VII části II 
nařízení (EU) č. 1308/2013, by mělo být 
možné vyrábět takové inovativní výrobky 
z révy vinné také v Unii.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vytvoření této nové kategorie nealkoholických vín neodpovídá definici vína uvedené v příloze 
VII části II nařízení o společné organizaci trhů.  Nealkoholická vína vyžadují přidání 
aromatických látek, kterými se kompenzuje alkohol, a podobají se průmyslovým produktům. 
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Na tyto produkty na bázi vína se nemohou vztahovat ustanovení nařízení o společné 
organizaci trhů, ale mnohem spíše nařízení 251/2014 o aromatizovaných vínech.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je nezbytné stanovit definice 
dealkoholizovaných výrobků z révy vinné 
a částečně dealkoholizovaných výrobků 
z révy vinné. Tyto definice by měly 
zohlednit definice stanovené v usneseních 
Mezinárodní organizace pro révu a víno 
(OIV), OIV-ECO 433-2012 Nápoje 
získané částečnou dealkoholizací vína a 
OIV-ECO 523-2016 Víno o obsahu 
alkoholu pozměněného dealkoholizací.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vytvoření této nové kategorie nealkoholických vín neodpovídá definici vína uvedené v příloze 
VII části II nařízení o společné organizaci trhů. Nealkoholická vína vyžadují přidání 
aromatických látek, kterými se kompenzuje alkohol, a podobají se průmyslovým produktům. 
Na tyto produkty na bázi vína se nemohou vztahovat ustanovení nařízení o společné 
organizaci trhů, ale mnohem spíše nařízení 251/2014 o aromatizovaných vínech.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby se zajistilo, že se 
pravidla týkající se označování a obchodní 
úpravy výrobků v odvětví vína vztahují 
také na dealkoholizované nebo částečně
dealkoholizované výrobky z révy vinné, 
stanovila se pravidla postupů 

vypouští se
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dealkoholizace pro výrobu určitých 
dealkoholizovaných nebo částečně 
dealkoholizovaných výrobků z révy vinné 
v Unii a pravidla týkající se podmínek pro 
použití uzávěrů v odvětví vína s cílem 
zajistit, aby spotřebitelé byli chráněni před 
zavádějícím používáním určitých uzávěrů, 
které jsou spojovány s některými nápoji, a 
před nebezpečnými materiály v uzávěrech, 
které mohou nápoje kontaminovat. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a 
aby tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. fr

Odůvodnění

Vytvoření této nové kategorie nealkoholických vín neodpovídá definici vína uvedené v příloze 
VII části II nařízení o společné organizaci trhů. Nealkoholická vína vyžadují přidání 
aromatických látek, kterými se kompenzuje alkohol, a podobají se průmyslovým produktům. 
Na tyto produkty na bázi vína se nemohou vztahovat ustanovení nařízení o společné 
organizaci trhů, ale mnohem spíše nařízení 251/2014 o aromatizovaných vínech.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 1 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se odstavec 1 
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nahrazuje tímto:

1. Tímto nařízením se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty, 
kterými se rozumí všechny produkty 
uvedené v příloze I Smluv s výjimkou 
produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou 
vymezeny v právních aktech Unie o 
společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury.

„1. Tímto nařízením se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty, 
kterými se rozumí všechny produkty 
uvedené v příloze I Smluv s výjimkou 
produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou 
vymezeny v právních aktech Unie o 
společné organizaci trhů s produkty 
rybolovu a akvakultury. Tímto nařízením 
se definují obecné normy, předpisy 
zajišťující transparentnost trhů a nástroje 
pro řešení krizí, které veřejným orgánům 
a zejména Komisi umožní zajišťovat 
dohled nad zemědělskými trhy, jejich 
řízení a regulaci. Toto nařízení sdružuje 
prostředky, jež má Komise k dispozici k 
plnění svých povinností v oblasti 
spolupráce s orgány odpovědnými za 
regulaci finančních trhů, které jsou 
definovány v nařízeních č. 65/2014 a 
596/2014.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Vynětím odvětvových intervencí z nařízení o společné organizaci trhů a jejich přesunutím do 
nového nařízení o strategických plánech Komise opět zaměřuje nařízení o společné 
organizaci trhů na nástroje, jež mají veřejné orgány k dispozici pro zlepšení fungování trhů, 
tj. definování obecných norem, předpisů v oblasti transparentnosti a prostředků pro řešení 
krizí. Tento pozměňovací návrh také upřesňuje povinnost spolupráce s orgány pro regulaci 
finančních trhů, která vyplývá z revize směrnice o trzích finančních nástrojů (MIFID II - čl. 
79 odst. 7) a z nařízení o zneužívání trhu (článek 25).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Platné znění Pozměňovací návrh

3a) V čl. 7 odst. 1 se písmeno f) 
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nahrazuje tímto:

f) pokud jde o vepřové maso, 1 509,39 
EUR za tunu pro jatečně upravená těla 
prasat standardní jakosti stanovené na 
základě hmotnosti a podílu libového masa 
podle klasifikační stupnice Unie pro 
jatečně upravená těla prasat podle přílohy 
IV části B takto: i) jatečně upravená těla o 
hmotnosti nejméně 60 kg, avšak menší než 
120 kg: třída E, ii) jatečně upravená těla o 
hmotnosti od 120 do 180 kg: třída R.

„f) pokud jde o vepřové maso, 1 400 EUR
za tunu pro jatečně upravená těla prasat 
standardní jakosti stanovené na základě 
hmotnosti a podílu libového masa podle 
klasifikační stupnice Unie pro jatečně 
upravená těla prasat podle přílohy IV části 
B takto: i) jatečně upravená těla o 
hmotnosti nejméně 60 kg, avšak menší než 
120 kg: třída E, ii) jatečně upravená těla o 
hmotnosti od 120 do 180 kg: třída R. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Intervenční cena vepřového masa nebyla upravena směrem dolů, protože na vepřové maso se 
intervence již nevztahovaly. Aby byla zachována logika bezpečnostní sítě pod úrovní 
výrobních nákladů, navrhuje se mírně upravit tuto prahovou hodnotu směrem dolů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 7 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) V čl. 7 odst. 1 se doplňuje písmeno, 
které zní:

ga) pokud jde o jehněčí maso, 4500 EUR 
za tunu pro jatečně upravená těla jehňat 
mladších 12 měsíců.

Or. fr

Odůvodnění

Výše intervenčních cen jehněčího masa je stanovena tak, aby představovala bezpečnostní síť 
pro případ závažné tržní krize. Je pod úrovní výrobních nákladů a kurzů uplatňovaných v 
posledních pěti letech.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 7 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

3c) V článku 7 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Komise referenční prahové hodnoty 
uvedené v odstavci 1 pravidelně 
přezkoumává s přihlédnutím k objektivním 
kritériím, zejména k vývoji produkce, 
nákladům na produkci (především na 
vstupy) a tržním trendům. Referenční 
prahové hodnoty se v případě potřeby
aktualizují řádným legislativním postupem 
s ohledem na vývoj produkce a trhů.

„2. Komise referenční prahové hodnoty 
uvedené v odstavci 1 pravidelně 
přezkoumává s přihlédnutím k objektivním 
kritériím, zejména k vývoji produkce, 
nákladům na produkci (především na 
vstupy) a tržním trendům. Referenční 
prahové hodnoty se každoročně aktualizují 
s ohledem na inflaci. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Referenční prahové hodnoty nebyly aktualizovány od doby, kdy v polovině minulé dekády 
došlo k jejich snížení. Jelikož jsou stanoveny na úrovni, která je výrazně nižší než průměrné 
evropské výrobní náklady, nemůže mít jejich inflační indexace samovolný inflační účinek, ale 
pomůže zvednout bezpečnostní síť, která je v současnosti příliš nízko.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 11 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d) V článku 11 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

ea) bílý cukr;

Or. fr
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Odůvodnění

V případě odvětví chovu ovcí a odvětví chovu vepřů existuje významné riziko narušení trhu 
kvůli brexitu a zdravotnímu stavu zvířat (prasečí mor).  Také situace na trhu s cukrem je 
znepokojivá. Tato tři odvětví patří k těm, jež mohou využívat soukromé skladování, a navrhuje 
se je přidat na seznam produktů, které mají nárok na veřejnou intervenci.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 11 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e) V článku 11 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

eb) čerstvé, chlazené nebo mražené 
skopové maso kódů NC 0204;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 11 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3f) V článku 11 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

ec) čerstvé, chlazené nebo mražené 
vepřové maso kódů NC ex 203;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 g (nový)
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Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 12

Platné znění Pozměňovací návrh

3g) Článek 12 se nahrazuje tímto:

Článek 12 „Článek 12

Období veřejné intervence Období veřejné intervence

Veřejná intervence se použije u: Veřejná intervence se použije u:

a) pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene a 
kukuřice od 1. listopadu do 31. května;

a) pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene a 
kukuřice během celého roku;

b) neloupané rýže od 1. dubna do 31. 
července;

b) neloupané rýže během celého roku;

c) hovězího a telecího masa během celého 
roku;

c) hovězího a telecího masa během celého 
roku;

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
od 1. března do 30. září.

d) másla a sušeného odstředěného mléka 
během celého roku.

da) skopového masa během celého roku;

db) vepřového masa během celého roku;

dc) bílého cukru během celého roku. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Referenční prahové hodnoty pro intervenci byly během předchozích reforem sníženy na 
dostatečně nízkou úroveň, aby k intervencím nemohlo docházet automaticky, jako tomu mohlo 
být zejména v 80. letech minulého století. Není proto již třeba omezovat intervence jen na 
určitá období: tím se zvýší reakceschopnost regulačního orgánu v případě krize. Poslední 
krize v odvětví mléka a mléčných výrobků ukázala, že se jedná o vhodné řešení.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)



PR\1167245CS.docx 15/78 PE623.922v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3h) V článku 16 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:

3a. Členské státy oznámí Komisi 
informace o identitě podniků, které 
využívají veřejnou intervenci, i informace 
o identitě odběratelů veřejných 
intervenčních zásob, aby splnily odstavce 
1 a 3.

Or. fr

Odůvodnění

Informace o identitě odběratelů veřejných intervenčních zásob nejsou Komisi systematicky 
sdělovány, a ona proto nemůže zjišťovat dopady narušení trhu a zajišťovat dodržování 
mezinárodních dohod. To je důležité zejména proto, že díky zadávacím řízením mohou být 
zásoby prodávány hluboko pod kupní cenou a vzniklý rozdíl lze považovat za formu podpory.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 61

Platné znění Pozměňovací návrh

4a) Článek 61 se nahrazuje tímto:

Článek 61 „Článek 61

Doba platnosti Doba platnosti

Systém povolení pro výsadbu révy 
stanovený v této kapitole se použije v 
období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 
2030, přičemž Komise provede přezkum v 
polovině období za účelem zhodnocení 
fungování tohoto systému a případného 
předložení návrhů.

Systém povolení pro výsadbu révy 
stanovený v této kapitole bude v roce 2023 
předmětem přezkumu Komise za účelem 
zhodnocení jeho fungování a případného 
předložení návrhů na zvýšení jeho 
účinnosti. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)
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Odůvodnění

Systém povolení pro výsadbu révy, který během reformy v roce 2013 nahradil systém práv na 
výsadbu, se osvědčil. Je tedy vhodné v tomto systému pokračovat a zároveň zachovat jeho 
povinné hodnocení, které případně přispěje ke zlepšování tohoto systému. Datum pro 
hodnocení je stanoveno s dostatečným předstihem, aby výsledky hodnocení mohly být 
začleněny do přípravných prací v příštím období.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 63 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V čl. 63 odst. 2 se doplňuje 
písmeno, které zní:

ba) za účelem řízení systému povolení pro 
výsadbu révy mohou členské státy 
definovat, případně i na regionální 
úrovni, maximální vzdálenost mezi sídlem 
vinařského podniku a nejvzdálenějším 
obhospodařovaným pozemkem.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné upravit definici zemědělského podniku zaměřeného na vinařství. V současnosti je 
zemědělský podnik definován v nařízení 1307/2013 jako soubor všech pozemků 
obhospodařovaných týmž právním subjektem, které se nacházejí na území jednoho členského 
státu. Tato definice není uzpůsobená regionálnímu přístupu k řízení potenciálu vinařské 
produkce ani s ní není v souladu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 63 – odst. 3 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

5b) V čl. 63 odst. 3 se písmeno b) 
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nahrazuje tímto:

b) potřeba zabránit jasně prokázanému 
riziku značného znehodnocení konkrétního 
chráněného označení původu nebo 
chráněného zeměpisného označení.

„b) potřeba zabránit riziku znehodnocení 
konkrétního chráněného označení původu 
nebo chráněného zeměpisného označení.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Odůvodnění

Výklad stávající formulace písmene b) je složitý. Formulace je vyjasněna a doplněna v 
písmeni c).

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 63 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c) V čl. 63 odst. 3 se doplňuje 
písmeno, které zní:

ba) snaha přispívat k rozvoji dotčených 
produktů a zároveň zachovat jejich 
kvalitu. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 d (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 64 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

5d) V čl. 64 odst. 1 druhém 
pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

Pro účely tohoto článku mohou členské Pro účely tohoto článku mohou členské 
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státy použít jedno nebo více z těchto 
objektivních a nediskriminujících kritérií 
způsobilosti:

státy na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni použít jedno nebo více z těchto 
objektivních a nediskriminujících kritérií 
způsobilosti: ”

Or. fr

Odůvodnění

Při udělování povolení pro novou výsadbu mohou členské státy použít kritéria způsobilosti na 
vnitrostátní úrovni. Pozměňovací návrh upřesňuje, že je mohou použít i na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 65 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5e) V článku 65 se doplňuje 
pododstavec, který zní:

Před uplatněním čl. 63 odst. 2 zavede 
členský stát úřední postup, který mu 
umožní zohledňovat stanoviska profesních 
zastupitelských organizací uznávaných na 
regionální úrovni v souladu s právními 
předpisy dotčeného členského státu.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby do postupu vydávání povolení pro novou výsadbu stanoveného v čl. 63 odst. 2 
byli zapojeni zástupci vnitrostátních i regionálních profesních organizací.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 f (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 73
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Platné znění Pozměňovací návrh

5f) Článek 73 se nahrazuje tímto:

Článek 73 „Článek 73

Oblast působnosti Oblast působnosti

Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení 
vztahující se na zemědělské produkty, 
jakož i předpisy přijaté ve veterinárním, 
fytosanitárním a v potravinářském odvětví 
s cílem zajistit u produktů dodržování 
hygienických a zdravotních norem a 
chránit zdraví zvířat, rostlin a lidí, stanoví 
tento oddíl pravidla týkající se obchodních 
norem.

Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení 
vztahující se na zemědělské produkty, 
jakož i předpisy přijaté ve veterinárním, 
fytosanitárním a v potravinářském odvětví 
s cílem zajistit u produktů dodržování 
hygienických a zdravotních norem a 
chránit zdraví zvířat, rostlin a lidí a zajistit 
rovnocenné podmínky hospodářské 
soutěže mezi evropskými producenty a 
producenty ze třetích zemí, stanoví tento 
oddíl pravidla týkající se obchodních 
norem.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Nařízení o společné organizaci trhů stanoví pravidla pro uvádění na trh pro velký počet 
výrobků. Pokud tato pravidla nejsou dodržována, nemohou být dotčené výrobky uvedeny na 
trh v EU. Tyto obchodní normy musí zahrnovat dodržování rovnocenných podmínek 
hospodářské soutěže jak ze strany evropských producentů, tak ze strany producentů ze třetích 
zemí, aby byla zajištěna zásada rovnocennosti.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 g (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 75 – odst. 1 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5g) V čl. 75 odst. 1 se doplňuje 
písmeno, které zní:

ia) hovězího a telecího masa;

Or. fr
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Odůvodnění

Odvětví hovězího a telecího masa není v současné době na seznamu odvětví, pro něž mohou 
být stanoveny obchodní normy.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 h (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 75 – odst. 1 – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5h) V čl. 75 odst. 1 se doplňuje 
písmeno, které zní:

ib) skopového masa;

Or. fr

Odůvodnění

Odvětví skopového masa není v současné době na seznamu odvětví, pro něž mohou být 
stanoveny obchodní normy.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 i (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 75 – odst. 1 – bod i c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5i) V čl. 75 odst. 1 se doplňuje 
písmeno, které zní:

ic) vepřového masa;

Or. fr

Odůvodnění

Odvětví vepřového masa není v současné době na seznamu odvětví, pro něž mohou být 
stanoveny obchodní normy.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 j (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 75 – odst. 1 – bod i d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5j) V čl. 75 odst. 1 se doplňuje 
písmeno, které zní:

id) mléka a mléčných výrobků.

Or. fr

Odůvodnění

Odvětví mléka a mléčných výrobků není v současné době na seznamu odvětví, pro něž mohou 
být stanoveny obchodní normy.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 k (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 75 – odst. 3 – písm. g

Platné znění Pozměňovací návrh

5k) V čl. 75 odst. 4 se písmeno g) 
nahrazuje tímto:

g) způsob hospodaření a metoda produkce, 
včetně enologických postupů a vyspělých 
systémů udržitelné produkce;

„g) způsob hospodaření a metoda 
produkce, včetně enologických postupů, 
postupů krmení zvířat a vyspělých 
systémů udržitelné produkce; ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Obchodní postupy se mohou týkat také způsobů krmení zvířat.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 l (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 75 – odst. 3 – písm. j

Platné znění Pozměňovací návrh

5l) V čl. 75 odst. 3 se písmeno j) 
nahrazuje tímto:

j) místo hospodaření nebo původ, s 
výjimkou drůbežího masa a roztíratelných 
tuků;

„j) místo produkce nebo původ“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Spotřebitelé v EU vyžadují stále více informací o místu produkce a původu všech produktů, 
které kupují.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 m (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 75 – odst. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5m) V čl. 75 odst. 3 se doplňuje 
písmeno, které zní:

ma) dobré životní podmínky zvířat.

Or. fr

Odůvodnění

Také dobré životní podmínky zvířat mohou být předmětem obchodních norem.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jehož jakost a vlastnosti jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a případně lidské činitele;

i) jehož jakost nebo vlastnosti jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a lidské činitele,

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá definici označení původu stanovenou na mezinárodní 
úrovni v Lisabonské dohodě a zároveň zohledňuje specifický charakter EU.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) V čl. 93 odst. 1 písm. a) se 
doplňuje nový bod, který zní:

iia) název tradičně používaný v určité 
lokalitě;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přebírá definici označení původu stanovenou na mezinárodní 
úrovni v Lisabonské dohodě.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v) získává se z odrůd druhu Vitis 
vinifera nebo Vitis Labrusca nebo z 
odrůdy pocházející z křížení druhu Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca s jinými druhy 
rodu Vitis.

Or. fr

Odůvodnění

Komise navrhuje rozšířit počet moštových odrůd, u nichž je povoleno vysazování a opětovné 
vysazování. Je třeba, aby producenti vína, kteří si to přejí, mohli tyto nové odrůdy používat v 
produktech s označením původu, pokud se jejich stát rozhodne pro jejich klasifikaci, a tudíž je 
povolí na svém území.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 103 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Platné znění Pozměňovací návrh

13a) V čl. 103 odst. 2 písm. a) se bod ii) 
nahrazuje tímto:

ii) pokud takové použití zneužívá pověst 
označení původu nebo zeměpisného 
označení;

„ii) pokud takové použití zneužívá, 
oslabuje nebo zhoršuje pověst označení 
původu nebo zeměpisného označení; ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o posílení mechanismu ochrany chráněného označení 
původu nebo chráněného zeměpisného označení v odvětví vína.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 103 – odst. 2 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

13b) V čl. 103 odst. 2 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo 
použitím názvů, které jej evokují, a to i 
tehdy, je-li uveden skutečný původ 
výrobku nebo služby nebo je-li chráněný 
název přeložen, přepsán nebo 
transliterován nebo doprovázen výrazy 
jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se 
vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ 
nebo podobnými výrazy;

„b) jakýmkoli zneužitím, napodobením 
nebo použitím názvů, které jej evokují, a to 
i tehdy, je-li uveden skutečný původ 
výrobku nebo služby nebo je-li chráněný 
název přeložen, přepsán nebo 
transliterován nebo doprovázen výrazy 
jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se 
vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ 
nebo podobnými výrazy, včetně případů, 
kdy jsou tyto produkty používány jako 
přísada; ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj)

Odůvodnění

Je důležité posílit mechanismus ochrany chráněného označení původu a chráněného 
zeměpisného označení v odvětví vína v případech, kdy jsou tyto produkty používány jako 
přísada v potravinářském výrobku. Tento typ ustanovení již existuje v nařízení č. 1151/2012 o 
režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 103 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13c) V čl. 103 odst. 2 se doplňuje 
písmeno, které zní:

da) jakýmkoli uvedením, ve zlém úmyslu, 
názvu podobné oblasti nebo názvu, který 
by mohl vést k částečné nebo úplné 
záměně s chráněným názvem.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité posílit mechanismus ochrany zeměpisných označení na internetu doplněním 
stávajících právních předpisů. Jedná se zejména o ochranu názvů oblastí.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 116 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aby příslušné kontrolní orgány nebo 
pověřené subjekty ve smyslu čl. 90 odst. 3 
nařízení (EU) 1306/2013 mohly ověřovat 
dodržování specifikací produktu, smí 
kontrolovat hospodářské subjekty se 
sídlem v jiném členském státě, jakmile se 
zapojí do balení produktu s chráněným 
označením původu zapsaným na jejich 
území. s ohledem na důvěru, jakou 
mohou mít v provozovatele a jejich 
produkty na základě výsledků předchozích 
kontrol, mohou pověřené subjekty ve 
smyslu čl. 90 odst. 3 nařízení (EU) č. 
1306/2013 zaměřit svou činnost na hlavní 
body specifikací produktu, které je třeba 
zkontrolovat a jež byly předem stanoveny 
a sděleny dotčeným provozovatelům.

Or. fr
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Odůvodnění

V současné době existují nedostatky v kontrole vín s chráněným označením původu, jakmile 
opustí členský stát, v němž jsou vyrobena. Orgány, které víno kontrolují, musí mít možnost 
provádět nebo nechat provádět kontroly v jiném členském státě, s cílem omezit podvody a 
zaručit spotřebitelům pravý výrobek.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 119 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 1 se doplňuje nové
písmeno, které zní:

ga) výživové údaje, jejichž obsah může být 
omezen pouze na energetickou hodnotu

Or. fr

Odůvodnění

Energetická hodnota vín musí být na etiketě povinně uvedena.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a b (nové)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 119 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v odstavci 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

gb) seznam přísad

Or. fr

Odůvodnění

Seznam přísad přidávaných do vína musí být na etiketě povinně uveden.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a c (nové)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 119 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) doplňuje se nový odstavec, který 
zní:

3a. Odchylně od odst. 1 písm. gb) může 
být seznam přísad uveden i jinde než na 
etiketě, pod podmínkou, že je na etiketě 
uveden jasný a přímý odkaz. Nesmí být 
uveden spolu s jinými informacemi, které 
mají obchodní nebo marketingové účely.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh představuje výjimku z povinnosti uvádět seznam přísad na etiketě 
lahví vína. Povinné uvedení přísad lze splnit také elektronickými prostředky.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a d (nové)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 119 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) doplňuje se nový odstavec, který 
zní:

3b. Aby se zajistilo jednotné provádění 
odst. 1 písm. ga), vyjadřuje se energetická 
hodnota na 100 ml. Může být vyjádřena 
také na jednu porci nebo dávku, pod 
podmínkou, že je tato porce nebo dávka 
kvantifikována a že je na obalu uveden 
počet porcí nebo dávek, který je v něm 
obsažen. Energetická hodnota se:
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a) vypočte prostřednictvím převodního 
koeficientu uvedeného v příloze XIV 
nařízení 1169/2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům.

b) vyjádří formou průměrných hodnot 
definovaných na základě:

i) analýzy výrobku, kterou provedl 
producent, nebo

ii) údajů obecně stanovených a 
přijímaných pro různé typy vín.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh poskytuje informace pro posouzení energetické hodnoty vín.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 121 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) V článku 121 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:

2a. Při uvádění výživových údajů podle čl. 
119 odst. 1 písm. ga) může být slovo 
„energie“ nahrazeno písmenem „E“.

Or. fr

Odůvodnění

Povinné uvedení slova „energie“ na láhvi může být nahrazeno písmenem „E“ a nemusí být 
nezbytně uváděno v jednom nebo více úředních jazyků Unie, což představuje zjednodušení pro 
producenty vína a snižuje náklady na etikety.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. a a (nové)
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Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 122 – odst. 1 – písm. b – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v písmeni b) se vkládá nové 
písmeno, které zní:

va) ustanovení čl. 119 odst. 1 písm. ga)

Or. fr

Odůvodnění

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o pravidla pro 
uvádění energetické hodnoty vín na etiketách.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. a b (nové)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 122 – odst. 1 – písm. b – bod v b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v písmeni b) se vkládá nové 
písmeno, které zní:

vb) ustanovení čl. 119 odst. 1 písm. gb)

Or. fr

Odůvodnění

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o pravidla pro 
uvádění seznamu přísad obsažených ve vínu na etiketách.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 149 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a) V čl. 149 odst. 2 se zrušuje 
písmeno a).

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Kolektivní vyjednávání jménem zemědělců, kteří jsou členy určité organizace, se týká pouze 
nekomerčních struktur, kde nedochází k převodu vlastnictví. To znamená, že družstva, která 
prodávají produkci svých členů, jsou vlastníky této produkce, a kolektivní vyjednávání se jich 
tudíž netýká, protože jednají jako jediný subjekt. Odkaz na mléko se tak dostává do souladu s 
čl. 152 odst. 1a tím, že se odstraní odkaz na převod vlastnictví.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 b (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 151 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

22b) V článku 151 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

Od 1. dubna 2015 vykazují první kupující 
syrového mléka příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu množství syrového 
mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno.

Od 1. dubna 2015 vykazují první kupující 
syrového mléka příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu množství syrového 
mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno, 
a uplatňovanou průměrnou cenu. 
Rozlišuje se mezi produkcí pocházející z 
ekologického zemědělství a ostatní 
produkcí. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Odůvodnění

Aby byl zajištěn lepší dohled nad trhem s mlékem a mléčnými výrobky, jsou vedle informací o 
množství dodaného syrového mléka vyžadovány také informace o uplatňovaných průměrných 
cenách. Postup podávání zpráv již funguje, stačí do něj jen začlenit jednu novou položku.   
Argument, že stanovování cen by mohlo zpozdit shromažďování informací o množství mléka, 
není relevantní: cílem článku 148 je právě vést odběratele k tomu, aby co nejdříve stanovili 
kupní cenu prostřednictvím písemných smluv.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 c (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 151 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

22c) V článku 151 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:

Členské státy oznámí Komisi množství 
syrového mléka podle prvního 
pododstavce.

Členské státy oznámí Komisi množství 
syrového mléka a průměrnou cenu podle 
prvního pododstavce. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Aby byl zajištěn lepší dohled nad trhem s mlékem a mléčnými výrobky, jsou vedle informací o 
množství dodaného syrového mléka vyžadovány také informace o uplatňovaných průměrných 
cenách. Postup podávání zpráv již funguje, stačí do něj jen začlenit jednu novou položku. 
Argument, že stanovování cen by mohlo zpozdit shromažďování informací o množství mléka, 
není relevantní: cílem článku 148 je právě vést odběratele k tomu, aby co nejdříve stanovili 
kupní cenu prostřednictvím písemných smluv.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 d (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 152 – odst. 1 a – pododstavec 1
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Platné znění Pozměňovací návrh

22d) V čl. 152 odst. 3a se první 
pododstavec nahrazuje tímto:

Odchylně od čl. 101 odst. 1 Smlouvy 
o fungování EU může organizace 
producentů uznaná podle odstavce 1 tohoto 
článku plánovat produkci zemědělských 
produktů, optimalizovat jejich produkční 
náklady, umisťovat je na trh a sjednávat 
smlouvy na jejich dodávku jménem svých 
členů pro veškerou produkci nebo její část.

Organizace producentů uznaná podle 
odstavce 1 tohoto článku může plánovat 
produkci zemědělských produktů, 
optimalizovat jejich produkční náklady, 
umisťovat je na trh a sjednávat smlouvy na 
jejich dodávku jménem svých členů pro 
veškerou produkci nebo její část, pokud je 
jedna z činností podle odst. 1 písm. b) i) až 
vii) tohoto článku skutečně vykonávána, 
čímž se přispívá k plnění cílů uvedených v 
článku 39 Smlouvy o fungování Evropské 
unie.

Kolektivní vyjednání uvedené v prvním 
pododstavci se může uskutečnit: ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Na praktické dohody a rozhodnutí, které jsou součástí úkolů a cílů organizací producentů 
definovaných v rámci SZP se nevztahuje uplatňování pravidel hospodářské soutěže, jak 
připomněli generální advokát Wahl a Soudní dvůr EU ve věci „čekanka“. Jedná se o výjimku 
vyplývající z toho, že je nezbytné plnit úkoly, které klíčovým aktérům společné organizace trhů 
svěřil zákonodárce. Odkaz na čl. 101 odst. 1 Smlouvy již postrádá smysl.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 e (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 152 – odst. 1 a – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22e) V čl. 152 odst. 1a se zrušuje 
písmeno a) 

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Tato část se vypouští, protože je zahrnuta do pododstavce 1 upraveného článku 152a. Tyto 
úpravy vyjasňují čl. 152 odst. 1a.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 f (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 152 – odst. 1 a – pododstavec 2 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

22f) V čl. 152 odst. 1a druhém 
pododstavci se písmeno b) nahrazuje 
tímto:

b) za předpokladu, že organizace 
producentů soustředí nabídku a uvádí 
produkty svých členů na trh, ať došlo
k převodu vlastnictví zemědělských
produktů z producentů na organizaci 
producentů, či nikoli;

„b) za předpokladu, že organizace 
producentů soustředí nabídku a uvádí 
produkty svých členů na trh, aniž dochází
k převodu vlastnictví těchto produktů na 
organizaci producentů; ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Kolektivní vyjednávání jménem zemědělců, kteří jsou členy určité organizace, se týká pouze 
nekomerčních struktur, kde nedochází k převodu vlastnictví. To znamená, že organizace 
producentů, jako jsou družstva, která prodávají produkci svých členů, jsou vlastníky této 
produkce, a kolektivní vyjednávání se jich tudíž netýká, protože jednají jako jediný subjekt. 
Proto se odstraňuje odkaz na převod vlastnictví.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 g (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 157 – odst. 1 – písm. c – návětí
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Platné znění Pozměňovací návrh

22g) V čl. 157 odst. 1 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

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

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

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Je vhodné, aby mezioborové organizace, které jsou často řízeny hospodářskými subjekty, jež v 
daném odvětví dominují, usilovaly o ochranu zájmů všech svých členů, včetně subjektů, které 
jsou hospodářsky nejzranitelnější, nebo subjektů, které jsou zapojeny do nejvíce okrajových 
produkcí nebo činností.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 h (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 157 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22h) V čl. 157 odst. 1 se doplňuje 
písmeno, které zní:

ca) přispívají k lepší transparentnosti 
obchodních vztahů mezi jednotlivými 
články řetězce, zejména díky tvorbě a 
provádění technických standardů a 
kontrole jejich dodržování ze strany 
hospodářských subjektů v daném odvětví; 

Or. fr

Odůvodnění

Mezioborové organizace mohou dnes přijímat pravidla týkající se uvádění produktů na trh.  
Mohou ale také přijímat technické předpisy (obsah tuku, stupeň mramorování masa...), jejichž 
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cílem je harmonizovat hodnocení vlastností určitého produktu, aby nedocházelo k narušování 
hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty. Je tedy vhodné zajistit, aby provádění a 
kontrola těchto technických standardů byly považovány za úkol mezioborových organizací. 

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 i (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 157 – odst. 1 – bod v

Platné znění Pozměňovací návrh

22i) V čl. 157 odst. 1 se písmeno v) 
nahrazuje tímto:

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

„v) aniž jsou dotčeny články 148 a 168, 
vypracovávání vzorů smluv, které mohou 
zahrnovat dva nebo více hospodářských 
subjektů z daného odvětví, slučitelných s 
pravidly Unie pro prodej zemědělských 
produktů kupujícím nebo dodávky 
zpracovaných výrobků distributorům a 
maloobchodníkům s ohledem na potřebu 
zajištění spravedlivých podmínek 
hospodářské soutěže a zabránění narušení 
trhu, tyto vzory smluv mohou obsahovat 
příslušné ukazatele, hospodářské 
ukazatele založené na příslušných 
výrobních nákladech a jejich vývoji a 
zároveň zohledňovat jednotlivé kategorie 
produktů a jejich různá odbytiště, 
ukazatele oceňování produktů, ceny 
zemědělských a potravinářských produktů 
zjištěné na trzích a jejich vývoj, jakož i 
kritéria související se složením, kvalitou, 
dohledatelností a obsahem specifikací 
produktu. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Mezioborové organizace mohou napomoci při vytváření smluvních vztahů mezi dvěma nebo 
více aktéry dodavatelského řetězce (trojstranná smlouva) a poskytnout přesnější prvky, pokud 
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jde o obsah současných vzorů smluv. Tyto úpravy by usnadnily vytváření smluvních vztahů v 
rámci odvětví a umožnily by tvorbu hodnoty zejména díky zlepšení kvality. To by přispělo také 
ke zvýšení příjmů zemědělců.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 j (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 157 – odst. 1 – bod xv

Platné znění Pozměňovací návrh

22j) V čl. 157 odst. 1 se písmeno xv) 
nahrazuje tímto:

xv) zavedení standardních ustanovení 
o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, 
včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, 
jak má být mezi ně rozdělen případný 
vývoj příslušných tržních cen dotčených 
produktů nebo trhů s jinými komoditami,

„xv) zavedení standardních ustanovení 
o sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů 
a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi 
subjekty dodavatelského řetězce rozdělen 
případný vývoj příslušných tržních cen 
dotčených produktů nebo trhů s jinými 
komoditami, ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Profesní organizace mohou hrát důležitou úlohu při lepším rozdělování hodnoty v rámci 
dodavatelského řetězce. Společná organizace trhů však umožňuje přijímat doložky o rozdělení 
hodnoty pouze mezi zemědělcem a jeho prvním odběratelem. Nejistota odběratele, zda bude 
moci přenést své závazky na dalšího odběratele, brzdí zhodnocování produktů v rámci řetězců 
(zejména pokud jsou dlouhé) a zvyšování cen ve prospěch producentů.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 k (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 164 – odst. 4 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

22k) V čl. 164 odst. 1 se písmeno c) 
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nahrazuje tímto:

c) vypracovávání vzorových smluv 
slučitelných s právními předpisy Unie;

„c) vypracovávání vzorových smluv a 
doložek, zejména ohledně rozdělení 
hodnoty, slučitelných s právními předpisy 
Unie; ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit mezioborovým organizacím požádat o 
rozšíření vzorových doložek o rozdělení hodnoty, aby se zajistila větší transparentnost ve 
smluvních vztazích v rámci odvětví, posílilo postavení zemědělců díky tomu, že by mohli 
systematičtěji využívat lepší rozdělení přidané hodnoty a zvýšit tak své příjmy.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 l (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 164 – odst. 4 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22l) V čl. 164 odst. 4 se doplňuje 
písmeno, které zní:

na) vývoj, provádění a kontrola 
technických standardů umožňujících 
přesné hodnocení vlastností výrobku;

Or. fr

Odůvodnění

Mezioborové organizace mohou přijímat technické předpisy (obsah tuku, stupeň 
mramorování masa...), jejichž cílem je harmonizovat hodnocení vlastností určitého produktu, 
aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty. Je tedy 
vhodné nejen zajistit, aby docházelo k provádění a kontrole těchto technických standardů, ale 
také umožnit jejich rozšíření i na nečleny.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 m (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Článek 166 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22m) Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 166a

Regulace nabídky výrobků kromě sýrů, 
vína a šunky s chráněným označením 
původu nebo chráněným zeměpisným 
označením a vnitrostátních produktů 
označených značkou kvality.

1. Na žádost organizace producentů 
uznané podle čl. 152 odst. 3, mezioborové 
organizace uznané podle čl. 157 odst. 3 
nebo seskupení hospodářských subjektů 
uvedeného v čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 
1151/2012 mohou členské státy na 
omezené období stanovit závazná pravidla 
pro regulaci nabídky jejich produktů s 
chráněným označením původu nebo 
chráněným zeměpisným označením podle 
čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 
1151/2012 nebo výrobku zahrnutého do 
vnitrostátního systému kvality.

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto 
článku podléhají předchozí dohodě mezi 
stranami v dané zeměpisné oblasti podle 
čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 
1151/2012. Taková dohoda je uzavřena 
mezi nejméně dvěma třetinami výrobců, 
jejichž výroba představuje nejméně dvě 
třetiny z celkové výroby dotčeného 
produktu, nebo případně mezi jejich 
zástupci zastupujícími alespoň dvě třetiny 
výrobců, jejichž výroba představuje 
nejméně dvě třetiny z celkové výroby 
dotčeného produktu v zeměpisné oblasti 
podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 
1151/2012. Tytéž podíly se uplatní také na 
počet producentů a na výrobu produktů 
zahrnutých do vnitrostátních systémů 
kvality.
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3. Pravidla uvedená v odstavci 1:

a) se vztahují pouze na regulaci nabídky 
daného výrobku a jejich cílem je 
přizpůsobit nabídku dotčeného produktu 
poptávce;

b) platí pouze pro daný výrobek;

c) mohou být závazná na období 
maximálně tří let a poté mohou být 
obnovena na základě nové žádosti v 
souladu s odstavcem 1;

d) nesmějí poškodit obchod s jinými 
výrobky, než jsou ty, na něž se vztahují 
uvedená pravidla;

e) nesmějí se týkat transakcí provedených 
po prvním uvedení daného produktu na 
trh;

f) nesmějí umožňovat pevné stanovení 
cen, ani pokud by ceny byly stanoveny 
jako orientační či doporučené;

g) nesmějí vést k tomu, že nebude k 
dispozici nadměrný podíl dotyčného 
výrobku, ačkoli by jinak k dispozici byl;

h) nesmějí vést k diskriminaci, vytvářet 
překážky pro nové subjekty na trhu ani
negativně ovlivňovat drobné výrobce;

i) přispívají k zachování jakosti (také z 
hlediska zdraví) nebo k rozvoji daného 
výrobku.

4. Pravidla uvedená v odstavci 1 se 
zveřejní v úředním tisku daného 
členského státu.

5. Členské státy provádí kontroly k 
zajištění toho, aby byly podmínky 
stanovené v odstavci 4 splněny, a v 
případě, že příslušné vnitrostátní orgány 
zjistí, že tyto podmínky splněny nejsou, 
pravidla uvedená v odstavci 1 zruší.

6. Členské státy neprodleně oznámí 
Komisi pravidla, která přijaly podle 
odstavce 1. Komise o oznámeních 
týkajících se těchto pravidel informuje 
ostatní členské státy.

7. Komise může prostřednictvím 
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prováděcích aktů kdykoli rozhodnout, že 
členský stát musí zrušit pravidla, jež 
stanovil podle odstavce 1, pokud Komise 
zjistí, že tato pravidla nejsou v souladu 
s podmínkami stanovenými v odstavci 3 
nebo ve významné části vnitřního trhu 
vylučují či narušují hospodářskou soutěž 
nebo že ohrožují volný obchod či dosažení 
cílů článku 39 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tyto prováděcí akty se 
přijímají bez použití postupu podle čl. 229 
odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Tato úprava umožní, aby možnost, která se v současnosti vztahuje na sýry, víno a šunku, tj. 
řízení nabídky prostřednictvím uznávané organizace producentů nebo uznávané mezioborové 
organizace, mohly využívat všechny výrobky s chráněným označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením. 

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 n (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Článek 172 a

Platné znění Pozměňovací návrh

22n) Článek 172a se nahrazuje tímto:

Článek 172a „Článek 172a

Sdílení hodnoty Sdílení hodnoty

Aniž jsou dotčena případná zvláštní 
ustanovení o sdílení hodnoty v odvětví 
cukru, mohou se zemědělci, včetně 
sdružení zemědělců, a jejich první kupující 
dohodnout na ustanoveních o sdílení 
hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát, jež 
stanoví, jak má být mezi ně rozdělen 
případný vývoj příslušných tržních cen 
dotčených produktů nebo trhů s jinými 
komoditami.

Aniž jsou dotčena případná zvláštní 
ustanovení o sdílení hodnoty v odvětví 
cukru, mohou se zemědělci, včetně 
sdružení zemědělců, a jejich první kupující,
jakož i kupující, kteří se nacházejí níže v 
řetězci tvorby hodnoty, dohodnout na 
ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně 
otázky vývoje referenčních trhů, jež 
stanoví, jak má být mezi ně rozdělen 
případný vývoj příslušných tržních cen 
dotčených produktů nebo trhů s jinými 
komoditami.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh umožňuje provozovatelům stanovit ve smlouvě, již mezi 
sebou uzavřou, ustanovení o rozdělení hodnoty mezi dvěma či více subjekty. Pojem „tržní 
bonusy a ztráty“ je příliš specifický pro termínové trhy, které se týkají pouze několika typů 
produkce.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 o (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 176 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

22o) V článku 176 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

3.  Licence platí v celé Unii. 3.  Licence platí v celé Unii. Veškeré 
informace o žadatelích shromážděné 
členskými státy při vydávání licencí se 
sdělují Komisi každý měsíc.

Or. fr

Odůvodnění

Článek 177 sice Komisi svěřuje důležité pravomoci, Komise je však zjevně systematickým 
způsobem nevyužívá. Informace budou shromažďovány pouze jednou, aniž by pro uživatele 
vznikaly administrativní komplikace. Komise bude rovněž podněcována k tomu, aby navrhla 
postupy, které budou v plné míře využívat nové informační a komunikační technologie, s cílem 
snížit zátěž pro uživatele a optimalizovat využívání příslušných informací.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 p (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 177 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22p) V čl. 177 odst. 2 se zrušuje 
písmeno d).

Or. fr

Odůvodnění

Písmeno d) se zrušuje v souladu s žádostí Komise, aby byl zrušen článek 189 týkající se 
dovozu konopí a konopných semen.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 q (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 182 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22q) V čl. 182 odst. 1 se doplňuje 
písmeno, které zní:

ba) objem dovozu za daný rok za 
preferenční sazby, na nichž se Unie 
dohodla s třetími zeměmi v rámci dohod 
o volném obchodu, přesahuje určitou 
úroveň (dále jen „objem obchodní 
expozice“).

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje nové kritérium týkající se uplatňování dodatečného 
dovozního cla stanoveného v Dohodě o WTO, které pomáhá předcházet nepříznivým účinkům 
na trh Unie, které mohou vyplynout z dovozu, nebo je neutralizovat.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 r (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 2
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Platné znění Pozměňovací návrh

22r) V čl. 182 odst. 1 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Spouštěcí objem se stanoví na základě 
možností přístupu na trh vymezených jako 
dovoz vyjádřený v procentním podílu 
odpovídající domácí spotřeby během tří 
předcházejících let.

Spouštěcí objem se stanoví na základě 
možností přístupu na trh vymezených jako 
dovoz vyjádřený v procentním podílu 
odpovídající domácí spotřeby během tří 
předcházejících let. Jeho výše se 
pravidelně aktualizuje tak, aby se 
zohledňoval vývoj velikosti evropského 
trhu. Spouštěcí cena se pravidelně 
aktualizuje tak, aby zohledňovala vývoj na 
světových trzích a vývoj výrobních 
nákladů. ”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje, aby byly spouštěcí ceny a objemy oznámené WTO před 
více než 20 lety aktualizovány s ohledem na změny ve velikosti trhu (snížení spotřeby masa, 
brexit a přechod na trh čítající 27 členských států). Připomínáme, že článek 182 umožňuje 
předcházet nepříznivým účinkům na trh Unie, které mohou vyplynout z dovozu, nebo je 
neutralizovat.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 s (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22s) V článku 182 se do odstavce 1 
vkládá nový pododstavec, který zní:

Objem obchodní expozice se určuje 
na základě dovozu za preferenční sazby, 
který je vyjádřen jakožto procentuální 
podíl celkové míry obchodní expozice, 
která je pro dotčená odvětví udržitelná.
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Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje nové kritérium týkající se uplatňování dodatečného 
dovozního cla stanoveného v Dohodě o WTO, které pomáhá předcházet nepříznivým účinkům 
na trh Unie, které mohou vyplynout z dovozu, nebo je neutralizovat.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 209 – odst. 1 – pododstavec 3

Platné znění Pozměňovací návrh

26a) V čl. 209 odst. 1 se třetí 
pododstavec nahrazuje tímto:

Tento odstavec se nepoužije na dohody, 
rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, 
jejichž součástí je povinnost účtovat stejné 
ceny nebo kterými je vyloučena 
hospodářská soutěž.

Tento odstavec se nepoužije na dohody, 
rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě
různých organizací producentů nebo 
různých sdružení, jejichž součástí je 
povinnost účtovat stejné ceny nebo kterými 
je vyloučena hospodářská soutěž.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Judikatura ve věci „čekanka“ (C-671/15) a souhrnný návrh představují důležitý krok vpřed 
při posilování váhy zemědělců v dodavatelském řetězci prostřednictvím jejich organizací 
producentů nebo jejich sdružení organizací producentů. Zákaz cenové doložky v rámci 
takových organizací praktikujících identickou cenu je nyní obtížné pochopit a odůvodnit.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 b (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 219 – název
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Platné znění Pozměňovací návrh

26b) Název článku 219 se nahrazuje 
tímto:

Opatření proti narušení trhů Opatření proti narušení trhů a na řízení 
těchto narušení

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Prevence je samozřejmě důležitá, narušení trhu však musejí být také řádně řízena, jakmile k 
nim dojde.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 c (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 219 – odst. 1 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

26c) V čl. 219 odst. 1 se první 
pododstavec nahrazuje tímto:

S cílem účinně a účelně reagovat na hrozby 
narušení trhů v důsledku výrazného 
zvýšení nebo snížení cen na vnitřních nebo 
vnějších trzích nebo jiných událostí a 
okolností, které závažně narušují nebo by 
mohly narušit trh, pokud je 
pravděpodobné, že tato situace nebo její 
dopady na trh budou přetrvávat nebo se 
zhoršovat, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 227, pokud jde o přijetí 
opatření nezbytných k řešení dané situace 
na trhu, při současném dodržení všech 
závazků vyplývajících z mezinárodních 
dohod uzavřených v souladu se Smlouvou 
o fungování EU a za předpokladu, že 
jakákoli jiná opatření dostupná podle 
tohoto nařízení se ukáží jako 

S cílem účinně a účelně reagovat na hrozby 
narušení trhů v důsledku výrazného 
zvýšení nebo snížení cen na vnitřních nebo 
vnějších trzích nebo jiných událostí a 
okolností, které závažně narušují nebo by 
mohly narušit trh, pokud je 
pravděpodobné, že tato situace nebo její 
dopady na trh budou přetrvávat nebo se 
zhoršovat, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 227, pokud jde o přijetí 
opatření nezbytných k řešení dané situace 
na trhu, při současném dodržení všech 
závazků vyplývajících z mezinárodních 
dohod uzavřených v souladu se Smlouvou 
o fungování EU.
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nedostatečná.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Tento článek dává Komisi významnou pravomoc zasáhnout v případě krize. Tyto výsady 
nejsou podrobné, Komise má v této věci „volnou ruku“. Tento článek sloužil jako základ pro 
podporu dobrovolného snížení produkce mléka v roce 2016. Vypuštěním poslední části odst. 1 
prvního pododstavce se odstraňuje špatně definovaná podmínka, která znemožňuje používat 
tento článek společně s jinými opatřeními.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 d (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 219 – odst. 1 – pododstavec 4

Platné znění Pozměňovací návrh

26d) V čl. 219 odst. 1 se čtvrtý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Tato opatření mohou v rozsahu nezbytném 
a na dobu nezbytnou k vyřešení případu 
narušení trhu či hrozby narušení trhu 
rozšířit nebo pozměnit oblast působnosti, 
dobu trvání nebo jiné aspekty dalších 
opatření stanovených tímto nařízením nebo 
stanovit vývozní náhrady nebo zcela či 
částečně pozastavit dovozní cla, a to dle 
potřeby i na určitá množství nebo období.

Tato opatření mohou v rozsahu nezbytném 
a na dobu nezbytnou k vyřešení případu 
narušení trhu či hrozby narušení trhu 
rozšířit nebo pozměnit oblast působnosti, 
dobu trvání nebo jiné aspekty dalších 
opatření stanovených tímto nařízením, 
posílit dovozní kontroly, snížit nebo zvýšit
nebo zcela či částečně pozastavit dovozní 
cla, a to dle potřeby i na určitá množství 
nebo období. Mohou se rovněž týkat 
přizpůsobení režimu vstupní ceny pro 
ovoce a zeleninu zahájením konzultací se 
třetími zeměmi vyvážejícími do Unie.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise zrušila články 196 až 204 týkající se vývozních subvencí, měl by 
být příslušný odkaz v článku 219 zrušen. V zájmu zachování rovnováhy mezi opatřeními, která 
mají být přijata v případě nerovnováhy vnitřních cen směrem nahoru nebo dolů, by proto měl 
být učiněn odkaz na možnost upravit cla směrem nahoru či dolů, a nikoli pouze na jejich 
pozastavení, a na posílení dovozních kontrol.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 e (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Článek 220 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26e) Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 220a

Režim snižování produkce

1. V případě závažné nerovnováhy 
na trhu, a pokud to techniky produkce 
umožňují, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 227 ohledně 
poskytování podpory producentům 
v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1
odst. 2, kteří po určitou stanovenou dobu 
dodávky sníží ve srovnání se stejným 
obdobím předchozího roku.

2. Podpora se poskytne na základě žádosti, 
kterou producenti podají v členském státě, 
v němž jsou usazeni, za použití metody 
stanovené dotčeným členským státem.

Členské státy mohou rozhodnout, že 
žádosti o podporu při snížení předloží 
jménem producentů uznaná organizace 
nebo družstvo zřízené podle vnitrostátního 
práva. V takovém případě členské státy 
zajistí, aby podpora byla v plné výši 
předána producentům, kteří skutečně 
snížili své dodávky.

3. Pokud účast nepostačuje k obnovení 
rovnováhy na trhu, je Komise oprávněna 
stanovit povinnost snížit produkci pro 
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všechny producenty.

4. Za účelem zajištění toho, aby byl tento 
režim prováděn účinným a řádným 
způsobem, je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 227, jimiž stanoví:

a) maximální celkový objem nebo 
množství dodávek, které se mají na úrovni 
Unie snížit v rámci režimu snižování;

b) délku období, na které se režim 
snižování vztahuje, a popřípadě jeho 
prodloužení;

c) výši podpory v souladu se sníženým 
objemem nebo množstvím a ujednání o 
jejím financování;

d) kritéria pro žadatele způsobilé pro 
danou podporu a pro přípustné žádosti o 
podporu;

e) zvláštní podmínky pro provádění tohoto 
režimu.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se o převedení ustanovení o snížení produkce mléka uplatňovaného v roce 2016 do 
nařízení o společné organizaci trhů na základě článku 219. Tento článek umožňuje zavést 
tento mechanismus do nařízení, přičemž zároveň umožňuje přechod z pobídkové logiky 
na logiku donucovací.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 f (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Článek 222

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26f) Článek 222 se zrušuje.

Or. fr
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Odůvodnění

Tento článek bývá označován jako „článek ve prospěch kartelů“. Byl použit jednou, a to v 
roce 2016 při krizi mléka, aniž by však dosáhl kýženého výsledku. SZP musí být naopak 
prostředkem umožňujícím chránit zemědělce i spotřebitele před zneužíváním monopolistické 
koncentrace zpracování a distribuce.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 g (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 223 – odst. 1 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

26g) V čl. 223 odst. 1 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Získané informace mohou být předány 
nebo zpřístupněny mezinárodním 
organizacím a příslušným orgánům třetích 
zemí a mohou být zveřejněny pod 
podmínkou ochrany osobních údajů a 
legitimních zájmů podniků při ochraně 
jejich obchodních tajemství, včetně cen.

Získané informace mohou být předány 
nebo zpřístupněny mezinárodním 
organizacím, Evropskému orgánu pro 
cenné papíry a trhy a příslušným orgánům 
třetích zemí a mohou být zveřejněny pod 
podmínkou ochrany osobních údajů a 
legitimních zájmů podniků při ochraně 
jejich obchodních tajemství, včetně cen.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Revize směrnic zajišťujících regulaci evropských finančních trhů znamená, že je třeba zavést 
povinnost spolupráce Komise a vnitrostátních orgánů s orgány pro finanční regulaci.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 h (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 223 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26h) V článku 223 se do odstavce 3 
vkládá nový pododstavec, který zní:

V zájmu zajištění přiměřené úrovně 
transparentnosti trhu a s náležitým 
ohledem na důvěrnost obchodních 
informací může Komise v souladu 
s postupem uvedeným v odstavci 2 
přijmout opatření, která vyžadují, aby 
účastníci trhu na zvláště neprůhledných 
trzích prováděli své operace 
prostřednictvím elektronické obchodní 
platformy.

Or. fr

Odůvodnění

Článek 223 svěřuje Komisi významné pravomoci pro účely posílení transparentnosti 
na trzích. Podobně jako v nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) č. 648/2012 
budou mít regulační orgány na trhu se zemědělskými produkty možnost uložit povinnost, aby 
neprůhledné mimoburzovní transakce byly prováděny prostřednictvím elektronických 
obchodních platforem.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 225 – odst. 1 – písm. a až d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) V článku 225 se zrušují písmena a)
až d).

(27) V článku 225 se zrušují písmena a), 
c) a d).

Or. fr

Odůvodnění

Komise navrhuje čtyři zrušení, my jsme však proti zrušení písmena b) o vývoji trhu s mlékem 
a mléčnými výrobky.
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Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 225 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

(27a) V čl. 225 odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) do 30. června 2014 a také do 31.
prosince 2018 zprávu o vývoji situace na 
trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, 
se zaměřením zejména na provádění článků 
148 až 151, čl. 152 odst. 3 a čl. 157 odst. 3, 
hodnotící především dopady na producenty 
mléka a produkci mléka ve 
znevýhodněných regionech v souvislosti s
obecným cílem zachovat v těchto 
regionech produkci a zahrnující možné 
pobídky, jež by zemědělce vedly k
uzavírání dohod o společné produkci, spolu 
s případnými vhodnými návrhy; ke zprávě 
případně přiloží vhodné návrhy;

„b) do 31. prosince 2018, 31. prosince 
2021 a 31. prosince 2024 zprávu o vývoji 
situace na trhu v odvětví mléka a mléčných 
výrobků, se zaměřením zejména na 
provádění článků 148 až 151, čl. 152 
odst. 3 a čl. 157 odst. 3, hodnotící 
především dopady na producenty mléka 
a produkci mléka ve znevýhodněných 
regionech v souvislosti s obecným cílem 
zachovat v těchto regionech produkci 
a zahrnující možné pobídky, jež by 
zemědělce vedly k uzavírání dohod 
o společné produkci, spolu s případnými 
vhodnými návrhy; ke zprávě případně
přiloží vhodné návrhy“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Řízení výstupu z režimu kvót na mléko bylo velmi problematické. Komise musí u nadále 
informovat o využívání pák poskytnutých členským státům k zajištění lepší organizace 
producentů, ale také o vlastních krocích pro účely řešení krize.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 b (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 225 – odst. 1 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27b) V článku 225 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

da) nejpozději do 30. června 2019 zprávu 
o strategii Komise pro co nejlepší využití 
ustanovení obsažených v tomto nařízení 
s cílem předcházet krizím na vnitřních 
zemědělských trzích, které by mohly 
vzniknout v důsledku vystoupení 
Spojeného království z EU, a zvládat je.

Or. fr

Odůvodnění

Tento článek ukládá Komisi povinnost vypracovávat zprávy o otázkách týkajících se 
uplatňování nařízení. Vzhledem k omezené aktivitě Komise při hodnocení 1. pilíře SZP 
a vzhledem k brexitu je důležité, aby Komise navrhla strategii pro předcházení krizím a jejich 
řešení, jakmile budou stanoveny hlavní scénáře brexitu.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 c (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 225 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27c) V článku 225 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

db) nejpozději 31. prosince 2019 zprávu 
o definici různých typů krizí 
na zemědělských trzích s cílem stanovit 
výkonnostní rámec Komise pro posílený 
dialog s Evropským parlamentem 
a Radou.

Or. fr

Odůvodnění

Tato zpráva je požadována proto, aby Komise vytvořila registr pro charakterizaci krizí 
na zemědělském trhu. Umožní Komisi vypracovat výkonnostní rámec a v případě potřeby 
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zasáhnout.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 d (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 225 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27d) V článku 225 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

dc) nejpozději do 31. prosince 2020 zprávu 
o potenciálu nových informačních 
a komunikačních technologií pro 
modernizaci vztahů Komise 
s vnitrostátními orgány a podniky, 
zejména  s cílem zajistit větší 
transparentnost trhů.

Or. fr

Odůvodnění

Ačkoli má reforma přinášet zejména zjednodušení a modernizaci, Komise nepředložila žádné 
konkrétní návrhy na využívání nových informačních a komunikačních technologií s cílem 
zdokonalit výměnu informací mezi ní, členskými státy a podniky, zejména pokud jde 
o transparentnost trhů.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 a (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Článek 226 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 226a

Plán pro zvládání krizí

1. Komise vypracuje plán zvládání krizí 
umožňující provádět provádění pomoc 
Unie financovanou z EZZF s cílem 
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umožnit dosažení cílů SZP stanovených 
v článku 39 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, zejména pokud jde o cíl 
stabilizovat trhy.

2. Komise vymezí zásahovou strategii pro 
každý typ krize na základě zprávy, v níž 
vymezí jednotlivé typy krizí podle čl. 225 
písm. c), a přípravných studií týkajících se 
mj. prvního pilíře SZP. Provede se 
analýza SWOT každého z nástrojů pro 
řízení trhu vymezených v tomto nařízení 
za účelem zjištění možných synergií mezi 
nástroji.

3. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 227, aby stanovila cílové 
a mezidobé kvantitativní hodnoty pro 
příspěvek nástrojů tohoto nařízení 
k dosažení cílů stanovených v článku 39 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Komise nejpozději do 1. ledna 2020 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
návrh plánu na zvládání krizí. Na tomto 
základě předloží členské státy Komisi své 
strategické plány pro SZP.

4. Plán na zvládání krizí zahrnuje období 
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 
s doložkou o přezkumu v polovině období 
dne 30. červnu 2024, v němž se 
optimalizuje celkový soulad se 
strategickými plány členských států pro 
větší účinnost při využívání veřejných 
prostředků a vyšší přidanou hodnotu EU.

Or. fr

Odůvodnění

Syntetickým způsobem zde přejímáme články 91 a 113 návrhu nařízení o strategických 
plánech, v jejichž rámci musejí členské státy předložit svá rozhodnutí Komisi a zdůvodnit je. 
Je třeba, aby Komise vymezila svou strategii vůči krizím a aby tuto strategii předložila 
Parlamentu a Radě. Vyjasnění její strategie je nezbytnou podmínkou pro to, aby členské státy 
mohly samy stanovit vlastní priority.
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Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 b (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Článek 226 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 226b

Výkonnostní rámec

1. Komise vypracuje výkonnostní rámec, 
který umožní podávat zprávy, monitorovat 
a hodnotit výkonnost plánu pro zvládání 
krizí během jeho provádění.

2. Tento rámec obsahuje následující 
prvky:

a) soubor společných ukazatelů kontextu, 
realizace, výsledků a dopadů, které slouží 
jako základ pro monitorování, hodnocení 
a výroční zprávu o výkonnosti;

b) roční cílové a mezidobé hodnoty, které 
se stanoví vůči příslušnému konkrétnímu 
cíli za pomoci ukazatelů výsledků;

c) sběr údajů, jejich uchovávání 
a předávání;

d) výroční zprávy o plnění plánu 
krizového řízení pro každou z produkcí, 
které byly v průběhu roku postiženy;

e) opatření týkající se rezerv účinnosti při 
využívání EZZF jako celku.

3. Cílem výkonnostního rámce je:

a) posoudit dopad, účinnost, účelnost, 
význam, soudržnost a přidanou hodnotu 
SZP;

b) podávat Evropskému parlamentu 
a Radě zprávy o využívání pravomocí, 
které byly Komisi svěřeny v oblasti 
předcházení krizím a jejich zvládání;

c) odklonit se od současné logiky 
rozpočtové spotřeby EZZF;

d) vytvořit systém proticyklického řízení 
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zemědělských trhů a příjmů, v němž 
Komise optimalizuje využívání veřejných 
finančních prostředků podle 
hospodářských cyklů, klimatických 
incidentů a geopolitického napětí.

Or. fr

Odůvodnění

Syntetickým způsobem zde přejímáme články 91 a 113 návrhu nařízení o strategických 
plánech, v jejichž rámci musejí členské státy předložit svá rozhodnutí Komisi a zdůvodnit je. 
Je třeba, aby Komise vymezila svou strategii vůči krizím a aby tuto strategii předložila 
Parlamentu a Radě. Vyjasnění její strategie je nezbytnou podmínkou pro to, aby členské státy 
mohly samy stanovit vlastní priority.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 c (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Čl. 227 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

28c) V článku 227 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v tomto nařízení je 
svěřena Komisi na dobu 20. prosince 2013. 
Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto sedmiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v tomto nařízení je
svěřena Komisi na dobu 20. prosince 2020. 
Komise vypracuje zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto sedmiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci pro příští programové období.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha II – část IX – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a) V příloze II části IX se doplňuje 
nový bod, který zní:

2a) „Včelím voskem“ se rozumí látka 
vytvořená výhradně ze sekrece voskových 
žláz dělnic včely medonosné (Apis 
mellifera), která slouží ke stavbě včelích 
plástů.

Or. fr

Odůvodnění

Definice včelařských produktů: včelí vosk.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 b (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha II – část IX – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29b) V příloze II části IX se doplňuje 
nový bod, který zní:

2b) „Mateří kašičkou“ se rozumí přírodní 
látka vylučovaná z hltanových a 
kusadlových žláz dělnic krmiček včely 
medonosné (Apis mellifera). Tato látka je 
určena především k výživě larev a 
královny a jedná se o čerstvý a přírodní 
produkt, který není předmětem 
zpracování. Může se filtrovat (bez 
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ultrafiltrace), nesmějí se však do ní 
přidávat žádné jiné látky.

Or. fr

Odůvodnění

Definice včelařských produktů: mateří kašička.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 c (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha II – část IX – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29c) V příloze II části IX se doplňuje 
nový bod, který zní:

2c) „Propolisem“ se rozumí pryskyřice, 
která je výhradně přírodního a 
rostlinného původu a kterou dělnice včely 
medonosné (Apis mellifera) sbírají z 
určitých rostlin a do níž jsou následně 
přidány jejich vlastní výměšky (především 
vosk a slinné výměšky). Tato pryskyřice se 
používá především jako ochrana úlu.

Or. fr

Odůvodnění

Definice včelařských produktů: propolis.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 d (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha II – část IX – bod 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29d) V příloze II části IX se doplňuje 
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nový bod, který zní:

2d) „Pylovými zrny“ se rozumí 
nashromážděná zrna pylu, který sbírají 
dělnice včely medonosné (Apis mellifera) 
a následně jej slepují prostřednictvím 
svého zadního páru noh za pomoci medu 
a/nebo nektaru a včelích slinných 
výměšků.

Or. fr

Odůvodnění

Definice včelařských produktů: pylová zrna.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 e (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha II – část IX – bod 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29e) V příloze II části IX se doplňuje 
nový bod, který zní:

2e) „Včelím pylem“ nebo „včelím 
chlebem“ se rozumí pylová zrna, která 
včely zabalují do buněk včelích plástů a 
která jsou předmětem přírodního 
zpracování, které vede k přítomnosti 
enzymů a komenzální mikrobioty. Včelí 
dělnice krmičky jej používají pro krmení 
včelích plodů.

Or. fr

Odůvodnění

Definice včelařských produktů: včelí pyl či „včelí chleba“.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 f (nový)
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Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha II – část IX – bod 2 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29f) V příloze II části IX se doplňuje 
nový bod, který zní:

2f) „Včelím jedem“ se rozumí sekrece 
jedové žlázy včely, kterou včely používají k 
tomu, aby se bránily proti útočníkům 
útočícím na úl.

Or. fr

Odůvodnění

Definice včelařských produktů: včelí jed.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 a (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VII – část I – název

Platné znění Pozměňovací návrh

31a) Název části I se nahrazuje tímto:

Maso skotu mladšího dvanácti měsíců Maso skotu a ovcí mladších dvanácti 
měsíců

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Termín „jehněčí“ není na evropské úrovni harmonizován. Významný podíl zvířat starších 12 
měsíců se však prodává na evropském trhu pod názvem „jehněčí“, aniž by se naplnila 
očekávání spotřebitele, mj. pokud jde o křehkost. V souvislosti s klesající spotřebou 
skopového masa, brexitem a jednáními o dohodách s Austrálií a Novým Zélandem je nezbytné 
zabránit jakémukoli zneužívání označení „jehněčí maso“.
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Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 b (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VII – část I – bod II – název

Platné znění Pozměňovací návrh

31b) V části I se název bodu II 
nahrazuje tímto:

II. Kategorizace skotu mladšího dvanácti 
měsíců na jatkách

„II. Kategorizace skotu a ovcí mladších
dvanácti měsíců na jatkách

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Termín „jehněčí“ není na evropské úrovni harmonizován. Významný podíl zvířat starších 12 
měsíců se však prodává na evropském trhu pod názvem „jehněčí“, aniž by se naplnila 
očekávání spotřebitele, mj. pokud jde o křehkost. V souvislosti s klesající spotřebou 
skopového masa, brexitem a jednáními o dohodách s Austrálií a Novým Zélandem je nezbytné 
zabránit jakémukoli zneužívání označení „jehněčí maso“.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 c (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VII – část I – bod II – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31c) V příloze VVII části I bodu II se 
doplňuje nový odstavec, který zní:

Pod dohledem příslušného orgánu rozdělí 
hospodářské subjekty v okamžiku porážky 
všechny ovce mladší dvanácti měsíců do 
jedné z těchto dvou kategorií:

kategorie A: jatečně upravená těla jehňat 
mladších dvanácti měsíců,

identifikační písmeno této kategorie: A.
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Or. fr

Odůvodnění

Termín „jehněčí“ není na evropské úrovni harmonizován. Významný podíl zvířat starších 12 
měsíců se však prodává na evropském trhu pod názvem „jehněčí“, aniž by se naplnila 
očekávání spotřebitele, mj. pokud jde o křehkost. V souvislosti s klesající spotřebou 
skopového masa, brexitem a jednáními o dohodách s Austrálií a Novým Zélandem je nezbytné 
zabránit jakémukoli zneužívání označení „jehněčí maso“.

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 d (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VII – část I – bod II – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

31d) V příloze VII části I bodě II se 
druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Toto rozdělení musí být prováděno na 
základě informací obsažených ve zvířecím 
pasu doprovázejícím skot nebo, pokud to 
není možné, na základě údajů obsažených 
v počítačové databázi podle článku 5 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000.

Rozdělení bude ve členských zemích 
provedeno na základě údajů obsažených v 
průvodním pase skotu a ovcí nebo, pokud 
to není možné, na základě údajů 
obsažených v počítačové databázi podle 
článku 5 nařízení (ES) č. 1760/2000.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 e (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VII – část I – bod III – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31e) V příloze VII části I bodu III se 
doplňuje nový odstavec, který zní:
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1a. Maso ovcí mladších dvanácti měsíců 
se v členských státech uvádí na trh pouze 
pod tímto obchodním názvem nebo těmito 
obchodními názvy stanovenými pro každý 
členský stát:

Země uvedení na trh:

Obchodní názvy, jež se mají použít: 
jehněčí

Or. fr

Odůvodnění

Termín „jehněčí“ není na evropské úrovni harmonizován. Významný podíl zvířat starších 12 
měsíců se však prodává na evropském trhu pod názvem „jehněčí“, aniž by se naplnila 
očekávání spotřebitele, mj. pokud jde o křehkost. V souvislosti s klesající spotřebou 
skopového masa, brexitem a jednáními o dohodách s Austrálií a Novým Zélandem je nezbytné 
zabránit jakémukoli zneužívání označení „jehněčí maso“.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 f (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VII – část I – bod III – odst. 3 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

31f) V příloze VII části I bodě III 
odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje 
tímto:

Obchodní názvy uvedené pro kategorii V v 
bodu A tabulky v odstavci 1 a jakýkoli 
nový název odvozený z těchto obchodních 
názvů se použijí pouze v případě, že jsou 
splněny požadavky této přílohy.

Obchodní názvy uvedené pro kategorii skot 
V a kategorii ovce A v bodu A tabulky 
v odstavci 1 a jakýkoli nový název 
odvozený z těchto obchodních názvů se 
použijí pouze v případě, že jsou splněny 
požadavky této přílohy.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Odůvodnění

Termín „jehněčí“ není na evropské úrovni harmonizován. Významný podíl zvířat starších 12 
měsíců se však prodává na evropském trhu pod názvem „jehněčí“, aniž by se naplnila 
očekávání spotřebitele, mj. pokud jde o křehkost. V souvislosti s klesající spotřebou 
skopového masa, brexitem a jednáními o dohodách s Austrálií a Novým Zélandem je nezbytné 
zabránit jakémukoli zneužívání označení „jehněčí maso“.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 g (nový)
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VII – část I – bod III – odst. 3 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

31g) V příloze VII části I bodě III 
odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

Zejména výrazy jako „veau“, „telecí“, 
„Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, 
„veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ 
a „teletina“ nelze používat v obchodním 
názvu nebo uvádět na označení u masa 
skotu staršího dvanácti měsíců.

Zejména výrazy jako „veau“, „telecí“, 
„Kalb“, „μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, 
„veal“, „vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ 
a „teletina“ nelze používat v obchodním 
názvu nebo uvádět na označení u masa 
skotu staršího dvanácti měsíců. Obdobně 
nelze termín jehně/jehněčí používat v 
obchodním názvu nebo uvádět na 
označení u masa ovcí starších dvanácti 
měsíců. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Termín „jehněčí“ není na evropské úrovni harmonizován. Významný podíl zvířat starších 12 
měsíců se však prodává na evropském trhu pod názvem „jehněčí“, aniž by se naplnila 
očekávání spotřebitele, mj. pokud jde o křehkost. V souvislosti s klesající spotřebou 
skopového masa, brexitem a jednáními o dohodách s Austrálií a Novým Zélandem je nezbytné 
zabránit jakémukoli zneužívání označení „jehněčí maso“.
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Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VII – část II – body 18 a 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V příloze VII části II se doplňují 
nové body 18 a 19, které znějí:

zrušuje se

„18) Výraz „dealkoholizovaný“ se může 
použít spolu s názvem výrobků z révy 
vinné uvedených v bodě 1 a v bodech 4 až 
9, pokud daný výrobek:

a) je získán z vína podle definice 
v bodě 1, ze šumivého vína podle definice 
v bodě 4, z jakostního šumivého vína 
podle definice v bodě 5, z jakostního 
aromatického šumivého vína podle 
definice v bodě 6, z šumivého vína 
dosyceného oxidem uhličitým podle 
definice v bodě 7, z perlivého vína podle 
definice v bodě 8 nebo z perlivého vína 
dosyceného oxidem uhličitým podle 
definice v bodě 9;

b) byl podroben ošetření 
dealkoholizací v souladu s postupy 
popsanými v příloze VIII části I bodu E a 

c) vykazuje celkový obsah alkoholu 
nejvýše 0,5 % objemových.

19) Výraz „částečně 
dealkoholizovaný“ se může použít spolu 
s názvem výrobků z révy vinné uvedených 
v bodě 1 a v bodech 4 až 9, pokud daný 
výrobek:

a) je získán z vína podle definice 
v bodě 1, ze šumivého vína podle definice 
v bodě 4, z jakostního šumivého vína 
podle definice v bodě 5, z jakostního 
aromatického šumivého vína podle 
definice v bodě 6, z šumivého vína 
dosyceného oxidem uhličitým podle 
definice v bodě 7, z perlivého vína podle 
definice v bodě 8 nebo z perlivého vína 
dosyceného oxidem uhličitým podle 
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definice v bodě 9;

b) byl podroben ošetření 
dealkoholizací v souladu s postupy 
popsanými v příloze VIII části I bodu E a 

c) vykazuje celkový obsah alkoholu 
vyšší než 0,5 % objemových a po 
postupech popsaných v příloze VIII části I 
bodu E se jeho celkový obsah alkoholu 
snížil o více než 20 % objemových oproti 
jeho původnímu celkovému obsahu 
alkoholu. “

Or. fr

Odůvodnění

Vytvoření této nové kategorie nealkoholických vín neodpovídá definici vína uvedené v příloze 
VII části II nařízení, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. 
Nealkoholická vína vyžadují přidání aromatických látek, kterými se kompenzuje alkohol, a 
jsou v zásadě považována za průmyslový produkt. Na tyto produkty na bázi vína se nemohou 
vztahovat ustanovení nařízení, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty, ale mnohem spíše nařízení 251/2014 týkající se aromatizovaných vín.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33
Nařízení (EU) č.1308/2013
Příloha VIII – část I – oddíl E

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) V příloze VIII části I se doplňuje 
nový bod E, který zní:

zrušuje se

„E. Postupy dealkoholizace

Ke snížení části nebo téměř veškerého 
obsahu ethanolu, který obsahují výrobky 
z révy vinné uvedené v příloze VII části II 
bodě 1 a bodech 4 až 9, jsou povoleny tyto 
postupy dealkoholizace, použité každý 
zvlášť nebo ve spojení:

a) částečné vakuové odpařování;

b) membránové metody;

c) destilace.
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Postupy dealkoholizace nesmí vést 
k organoleptickým vadám výrobku z révy 
vinné. Odstranění ethanolu z výrobku 
z révy vinné se nesmí provádět ve spojení 
se zvýšením obsahu cukru v hroznovém 
moštu. “

Or. fr

Odůvodnění

Vytvoření této nové kategorie nealkoholických vín neodpovídá definici vína uvedené v příloze 
VII části II nařízení, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty. 
Nealkoholická vína vyžadují přidání aromatických látek, kterými se kompenzuje alkohol, a 
jsou v zásadě považována za průmyslový produkt. Na tyto produkty na bázi vína se nemohou 
vztahovat ustanovení nařízení, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty, ale mnohem spíše nařízení 251/2014 týkající se aromatizovaných vín.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha XI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33a) Příloha XI se zrušuje.

Or. fr

Odůvodnění

Režim kvót na cukr se ruší. Komise zapomněla zrušit přílohu XI.

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha XII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33b) Příloha XII se zrušuje.



PR\1167245CS.docx 69/78 PE623.922v01-00

CS

Or. fr

Odůvodnění

Režim kvót na cukr se ruší. Komise zapomněla zrušit přílohu XII.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 33 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Příloha XIII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33c) Příloha XIII se zrušuje.

Or. fr

Odůvodnění

Režim kvót na cukr se ruší. Komise zapomněla zrušit přílohu XIII.

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jehož jakost a vlastnosti jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a případně lidské činitele;

b) jehož jakost a vlastnosti jsou 
převážně nebo výlučně dány zvláštním 
zeměpisným prostředím zahrnujícím 
přírodní a lidské činitele.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje zachování definice označení původu tím, že se přizpůsobí 
Lisabonské dohodě. Lidský faktor má zásadní význam pro charakterizaci produktu 
s označením původu. Zmírnění lidských faktorů by navíc mělo dopad na ochranu produktů 
na mezinárodní úrovni, kde odpůrci často argumentují podobností přírodních a zeměpisných 
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oblastí s cílem zmírnit specifičnost označení původu.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) 3) V čl. 7 odst. 1 se písmeno d) 
nahrazuje tímto:

„d) prvky vysledovatelnosti umožňující 
prokázat, že produkt pochází z vymezené 
zeměpisné oblasti uvedené v čl. 5 odst. 1 
nebo 2;“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151)

Odůvodnění

Stávající znění písmena d) ohledně definice zeměpisné oblasti, která je součástí specifikace 
produktu, není jednoznačné, a navrhujeme tudíž, aby bylo mírně pozměněno tak, aby 
zdůrazňovalo vysledovatelnost produktu, který je chráněn chráněným označením původu nebo 
chráněným zeměpisným označením.

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1151/2012
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje 
tímto: 

zrušuje se

Aniž je dotčen článek 14, může Komise 
přijmout prováděcí akty, kterými 
prodlouží přechodné období uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku 
v odůvodněných případech, kdy je 
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prokázáno, že:.

Or. fr

Odůvodnění

Tento návrh Komise na zrušení maximální doby platnosti některých přechodných období 
oslabuje ochranu chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení. 
Časová neomezenost může vést ke zmatení spotřebitelů a k nespravedlivému zacházení 
s výrobci.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě francouzských 
zámořských departementů: 267 580 000 
EUR,

– v případě francouzských 
zámořských departementů: 278 410 000 
EUR;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby byla zachována současná výše financování.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Azory a Madeira: 102 080 000 
EUR;

– Azory a Madeira: 106 210 000 
EUR;

Or. fr
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby byla zachována současná výše financování.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

– Kanárské ostrovy: 268 420 000
EUR.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby byla zachována současná výše financování.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v případě francouzských 
zámořských departementů: 25 900 000 
EUR;

– v případě francouzských 
zámořských departementů: 26 900 000 
EUR;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby byla zachována současná výše financování.

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Azory a Madeira: 20 400 000 EUR; – Azory a Madeira: 21 200 000 EUR;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby byla zachována současná výše financování.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

– Kanárské ostrovy: 72 700 000 
EUR.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby byla zachována současná výše financování.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Unie financuje opatření stanovená 
v kapitolách III a IV do maximální výše 23 
000 000 EUR.

2. Unie financuje opatření stanovená 
v kapitolách III a IV do maximální výše 23 
930 000 EUR.

Or. fr
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby byla zachována současná výše financování.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 229/2013
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 6 830 000 EUR.“

3. Částka přidělovaná na financování 
zvláštního režimu zásobování uvedeného v 
kapitole III nepřesáhne 7 110 000 EUR.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby byla zachována současná výše financování.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vína, která byla uvedena na trh 
nebo označena před datem použitelnosti 
příslušných ustanovení a která nesplňují 
požadavky tohoto nařízení, mohou být 
uváděna na trh až do vyčerpání zásob.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká vín označených před vstupem nového nařízení v platnost, 
zejména pokud jde o část týkající se nových povinností označování.
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Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 119 odst. 1 písm. ga), čl. 119 odst. 3c a 
čl. 121 odst. 2a se použijí ode dne … 
[jeden rok po vstupu aktu v přenesené 
pravomoci v platnost].

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení o povinném uvádění energetické hodnoty na etiketách vstoupí v platnost jeden rok 
po přijetí aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 119 odst. 1 písm. gc) a čl. 119 odst. 3b 
a čl. 119 odst. 2a se použijí ode dne … 
[dva roky po vstupu aktu v přenesené 
pravomoci v platnost].

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení o povinném uvádění seznamu přísad na etiketách vstoupí v platnost dva roky po 
přijetí aktu v přenesené pravomoci.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh reformy společné zemědělské politiky (SZP), který předložila Komise, není dostatečně 
ctižádostivý vzhledem k výzvám, jimž čelíme. Od roku 2014 postihla krize příjmů 
v zemědělství většinu odvětví produkce a dále zhoršila problém generační obměny mezi 
zemědělci. Evropští spotřebitelé dosud nikdy nepřikládali takový význam svému stravování 
jako dnes a nechápou, proč EU neposkytuje více záruk kvality těchto produktů a důstojnosti 
těch, kteří je produkují.

Je třeba přehodnotit pohádky z devadesátých let minulého století, kdy se ze zaměření na trh 
stala posvátná kráva SZP, přičemž současně dosáhla svého vrcholu monopolistická 
koncentrace zemědělských dodávek, zemědělsko-potravinářského průmyslu a distribuce. 
Dnes, kdy slábne multilateralismus a nahrazuje jej dosud nevídaná obchodní válka, musí Unie 
nabýt strategické autonomie a znovu získat prvky potravinové svrchovanosti, protože pokud 
se tak nestane, její neúčinnost bude čím dál tím více posilovat pozici těch, kdo si přejí 
zpochybnit evropskou integraci.

Zpravodaj si nedělá iluze o možnosti uzavřít jednání před koncem funkčního období v situaci, 
kdy byl příslušný návrh předložen příliš pozdě a panuje nejistota ohledně příštího víceletého 
finančního rámce, rozhodl se však využít (velmi nedostatečného) návrhu Komise k tomu, aby 
dále posílil myšlenku, že je třeba do hloubky přepracovat nařízení o společné organizaci trhů 
tak, aby se z něj stala skutečná regulace umožňující řešit zemědělské krize.

Konec vývozních subvencí, který navrhuje Komise, je nezbytný vzhledem k našim 
mezinárodním závazkům. Pokud však hodláme přestat vyvážet přebytky našeho vnitřního 
trhu, musíme mít k dispozici páky, které nám umožní aktivně řešit krize. Nařízení již 
obsahuje určité nástroje, které reforma z roku 2013 dále posílila. Zavedení podpory 
dobrovolného omezení produkce mléka v roce 2016 ukázalo, že tento druh nástrojů je účinný 
a může být v EU i konsensuální. Je však třeba posílit schopnost těchto nástrojů rychle 
reagovat ve službách skutečného kormidlování společného trhu, k čemuž přispívá i návrh 
Komise na revizi rezervy pro případ krize. Zpravodaj je přesvědčen, že cílem návrhu není 
omezit výsady Komise a vrátit se k automatickému spouštění nástrojů, právě naopak: je třeba, 
aby Komise jednala zodpovědně, čehož lze dosáhnout tím, že jí umožníme, aby vypracovala 
akční strategii uvnitř výkonnostního rámce, který bude základem pro dialog s Parlamentem a 
Radou.

Veřejná intervence (veřejné skladování) by sice měla i nadále představovat záchrannou síť 
poslední instance v době, kdy jsou ceny mnohem nižší, než je úroveň jejich rovnováhy, 
využití jiných nástrojů by však mělo zabránit vzniku nadměrných zásob. Zpravodaj navrhuje 
umožnit, aby většina produkce, která je způsobilá k získání podpory poskytované 
soukromému skladování, mohla rovněž využívat veřejnou záchrannou síť. Navrhuje také nové 
kritérium pro zavedení dodatečných dovozních cel s cílem umožnit novou aktualizaci 
spouštěcích cen a objemů, které se nezměnily za více než dvacet let.
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Zpravodaj požaduje, aby byly vypracovány dvě zprávy s cílem podnítit vypracování akční 
strategie Komise pro zvládání krizí: zprávu o reakci na krize po brexitu a druhou zprávu o 
typologii jednotlivých druhů krizí zemědělských trhů. 

Celou SZP nelze jednoduše svěřit členským státům a národním strategickým plánům. Komise 
musí zůstat garantem integrity společného trhu v případě krizí. A především, pokud se 
výrazně nezlepší podmínky odměňování zemědělců díky lepší regulaci trhů, které jsou 
schopny umožnit zemědělcům bezpečný přechod na model šetrný k životnímu prostředí, 
zůstane SZP i nadále neúčinná, pokud jde o životní prostředí a změnu klimatu.

Zpravodaj podporuje směřování Komise k větší odpovědnosti členských států a zemědělců 
zejména prostřednictvím silnějších organizací producentů. Nesmí k tomu však docházet na 
úkor regionů a Komise musí definovat svou úlohu při veřejném řešení krizí tak, aby co 
nejlépe doplňovalo soukromé řízení rizik zajišťované zemědělci a jejich organizacemi. 
Pojistná řešení, jako jsou pojišťovny a vzájemné fondy, nemohou nahrazovat veřejnou 
intervenci, jelikož nijak nepomáhají dlouhodobě ohroženým trhům nebo trhům, které špatně 
fungují kvůli nerovné vyjednávací síle.

Aby se podařilo zajistit větší odpovědnost hospodářských subjektů, zpravodaj navrhuje – v 
souladu s významným pokrokem, kterého Parlament dosáhl při vyjednávání o souhrnném 
nařízení – odstranit poslední nejistoty, pokud jde o možnost lepší organizace zemědělců, a to 
v souvislosti s judikaturou ve věci „čekanka“. Zpravodaj naopak žádá zrušení tzv. 
„prokartelového“ článku 222, jelikož není přijatelné, aby k řešení důsledků nadměrné 
deregulace byly povolovány kartely, byť jen dočasné.

Zpravodaj navrhuje rozšířit ustanovení v oblasti řízení nabídky, jež v současnosti platí pro 
sýry, šunku a víno, na všechny produkty užívající chráněné označení původu nebo chráněné 
zeměpisné označení a také na všechny výrobky označené značkou kvality a všechny nové 
doplňující nepovinné vyhrazené údaje, které se týkají zejména zdraví.

Pokud budou lépe organizováni, budou producenti schopni dosáhnout spravedlivějšího 
rozdělení přidané hodnoty v rámci odvětví. Doplňkovost mezi soukromým řízením rizik a 
veřejným řešením krizí musí vést k lepšímu fungování trhů a ke zvyšování podílu příjmů 
zemědělců na příjmech z produktů uvedených na trh.

Zpravodaj tedy navrhuje stanovit doložku o přezkumu v polovině období, tj. ke 30. červnu 
2024, aby se zlepšila soudržnost a účinnost nařízení o strategických plánech a nařízení o 
organizaci trhů. Cílem bude zvážit možnosti, jak ustoupit od podpory oddělené od produkce, 
která budou stále častěji kritizována našimi mezinárodními partnery, jako tomu bylo v případě 
útoku Spojených států americkým proti španělským stolním olivám. Z dlouhodobějšího 
hlediska bude důležité dosáhnout soudržnosti všech nástrojů umožňujících proticyklické 
řízení trhů a příjmů, včetně výrazně posíleného programu potravinové pomoci a flexibilnější 
politiky v oblasti biopaliv, s cílem upřednostňovat potravinové zabezpečení před 
nepotravinovým využitím a zmírňovat otřesy způsobené nestabilitou zemědělských trhů.
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Zpravodaj konstatuje, že návrh Komise neobsahuje žádné ustanovení týkající se regulatorního 
vývoje, k němuž došlo prostřednictvím revize finančních směrnic a nařízení (směrnice 
Barnier), přestože zemědělské suroviny nyní spadají do rámce dohledu, který je v působnosti 
orgánů pověřených regulací finančních trhů. Čl. 25 odst. 1 nařízení č. 596/2014 a čl. 79 odst. 
7 směrnice 65/2014 na toto nařízení však odkazují a stanoví povinnost Komise spolupracovat 
v oblasti zemědělských produktů.

Aby se zmírnil obvyklý nedostatek, kdy jsou útvary Komise pověřené zemědělstvím 
odsouvány na okraj, navrhuje zpravodaj uvést odkaz na povinnou spolupráci a přidat 
ustanovení o automatickém předávání informací členských států Komisi, tj. zejména 
informací, které se týkají dovozních licencí nebo veřejných zásob. Do článku 223 je také třeba 
doplnit pravomoc Komise ukládat používání elektronických platforem pro výměnu informací, 
aby se zvýšila transparentnost nejméně průhledných mimoburzovních trhů. 

Obecněji zpravodaj žádá vypracování zprávy o využívání nových informačních a 
komunikačních technologií, zejména technologie blockchain, k lepšímu fungování trhů a 
snižování administrativní zátěže. Přestože zpráva pracovní skupiny o fungování 
zemědělských trhů na tuto otázku upozornila již v roce 2016, Komise v tomto směru dosud 
nepředložila žádný návrh, ačkoli zjednodušování a modernizace jsou jejím hlavním heslem.

Zpravodaj dále předkládá návrhy na rozšíření pravomocí mezioborových organizací v oblasti 
transparentnosti a kvality. V souvislosti s návrhem Komise týkajícím se dodržování unijních 
norem pro přepravovaná vína navrhuje zpravodaj rozšířit počet produktů, na které se budou 
vztahovat pravidla pro uvádění na trh, aby se dosáhlo rovnějšího zacházení s evropskými 
producenty a producenty ze třetích zemí.

Pokud jde o ustanovení týkající se odvětví vinařství, žádá zpravodaj, aby systém povolení pro 
výsadbu pokračoval i po roce 2030 s tím, že bude zároveň zachována povinnost tento systém 
v roce 2023 vyhodnotit, aby se k němu mohly vyjádřit profesní organizace. Zpravodaj se staví 
proti návrhu Komise, který usiluje o úpravu definice chráněných označení původu tím, že 
bude harmonizována s definicí v dohodě TRIPS, a žádá, aby byla převzata definice uvedená v 
Lisabonské dohodě. Zpravodaj schvaluje návrh Komise, aby se povolilo používání nových 
moštových odrůd, a to i v případě vín s označením původu.

Zpravodaj se domnívá, že na nealkoholická vína se nemůže vztahovat tentýž režim jako na 
víno, protože neodpovídají definici stanovené v příloze VII části II nařízení o organizaci trhů. 
Absenci alkoholu je třeba kompenzovat přidáním umělých aromatických látek, což vyžaduje 
průmyslový postup.  Zpravodaj se domnívá, že je třeba reagovat na požadavky spotřebitelů 
týkající se transparentnosti. Informace o kaloriích a přísadách obsažených ve víně musí být 
uváděny na etiketě nebo v případě přísad mohou být poskytovány v elektronické podobě.


	1167245CS.docx

