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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske 
výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, 
označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, 
nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva 
v najvzdialenejších regiónoch Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných 
opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0394),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 114, článok 118 prvý 
pododsek a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0246/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z..., 1,

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ..., 2,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a na stanoviská 
Výboru pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0000/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 a) Keďže štruktúry 
poľnohospodárskych podnikov sa v rámci 
členského štátu môžu značne líšiť a aj 
veľkosť podnikov môže byť v jednotlivých 
regiónoch rozdielna, členské štáty by mali 
mať možnosť obmedziť pojem podnik na 
regionálnej úrovni v rámci režimu 
povolení na výsadbu s cieľom zohľadniť 
osobitné potreby rôznych regiónov v rámci 
režimu povolení na nové výsadby.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba prispôsobiť vymedzenie poľnohospodárskeho podniku orientovaného na 
vinohradníctvo. V súčasnosti je poľnohospodársky podnik vymedzený v nariadení (ES) 
č. 1307/2013 ako všetky jednotky používané na poľnohospodárske činnosti a spravované 
jedným právnym subjektom, ktoré sa nachádzajú na území toho istého členského štátu. Toto 
vymedzenie pojmu nie je prispôsobené regionálnemu prístupu k riadeniu výrobného 
potenciálu vo vinohradníctve ani nie je v súlade s týmto prístupom.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12) Vymedzenie pojmu označenie 
pôvodu by sa malo zosúladiť s 
vymedzením tohto pojmu v Dohode o 
obchodných aspektoch práv duševného 
vlastníctva12 (ďalej len „dohoda TRIPS“) 
schválenej rozhodnutím Rady 
č. 94/800/ES13, a to najmä s jej článkom 
22 ods. 1 v tom zmysle, že názvom sa má 
identifikovať výrobok ako výrobok s 
pôvodom v špecifickej oblasti alebo 
špecifickom mieste.

vypúšťa sa
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__________________

12 Uruguajské kolo multilaterálnych 
obchodných rokovaní (1986 až 1994) –
príloha 1 – príloha 1C – Dohoda o 
obchodných aspektoch práv duševného 
vlastníctva (WTO), (Ú. v. ES L 336, 
23.12.1994, s. 214).

13 Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. 
decembra 1994 týkajúce sa uzavretia 
dohôd v mene Európskeho spoločenstva, 
pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho 
kompetencie, ku ktorým sa dospelo pri 
Uruguajskom kole multilaterálnych 
rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 
23.12.1994, s. 1).

Or. fr

Odôvodnenie

Keďže sme sa rozhodli pre definíciu označenia pôvodu v Lisabonskej medzinárodnej dohode, 
toto odôvodnenie sa stáva nevhodným, pretože odkazuje na ďalšie vymedzenie označenia 
pôvodu zahrnuté v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20) Vzhľadom na stále rastúci dopyt 
spotrebiteľov po inovatívnych vinárskych 
výrobkoch s nižším skutočným obsahom 
alkoholu než je minimálny skutočný 
obsah alkoholu stanovený pre vinárske 
výrobky v časti II prílohy VII k 
nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 by malo 
byť možné vyrábať takéto inovatívne 
vinárske výrobky aj v Únii.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vytvorenie tejto novej kategórie dealkoholizovaných vín nezodpovedá vymedzeniu pojmu 
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víno, ktoré je stanovené v časti II prílohy VII nariadenia o spoločnej organizácii trhov. 
Dealkoholizované vína si vyžadujú pridanie príchutí, aby kompenzovali ich stratu alkoholu, a 
sú rovnocenné s priemyselnými výrobkami. Na tieto vinárske výrobky sa nevzťahujú pravidlá 
SOT, ale nariadenie (ES) č. 251/2014 o aromatizovaných vínach.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21) Je potrebné zabezpečiť vymedzenie 
dealkoholizovaných a čiastočne 
dealkoholizovaných vinárskych výrobkov. 
V tomto vymedzení pojmov sa zohľadňuje 
vymedzenie uvedené v rezolúciách 
Medzinárodnej organizácie pre vinič a 
víno (OIV), OIV-ECO 433-2012 Beverage 
Obtained By Partial Dealcoholisation of 
Wine (Nápoj získaný čiastočnou 
dealkoholizáciou vína) a OIV-ECO 523-
2016 Wine With An Alcohol Content 
Modified by Dealcoholisation. (Víno s 
obsahom alkoholu modifikovaným 
dealkoholizáciou).

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Vytvorenie tejto novej kategórie dealkoholizovaných vín nezodpovedá vymedzeniu pojmu 
víno, ktoré je stanovené v časti II prílohy VII nariadenia o spoločnej organizácii trhov. 
Dealkoholizované vína si vyžadujú pridanie príchutí, aby kompenzovali ich stratu alkoholu, a 
sú rovnocenné s priemyselnými výrobkami. Na tieto vinárske výrobky sa nevzťahujú pravidlá 
SOT, ale nariadenie (ES) č. 251/2014 o aromatizovaných vínach.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22) Na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

vypúšťa sa
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Európskej únie s cieľom zabezpečiť, aby 
sa pravidlá týkajúce sa označovania a 
obchodnej úpravy výrobkov v rámci 
sektora vinohradníctva a vinárstva 
uplatňovali aj na dealkoholizované alebo 
čiastočne dealkoholizované vinárske 
výrobky, a s cieľom stanoviť pravidlá, 
ktoré sa vzťahujú na procesy 
dealkoholizácie pri výrobe určitých 
dealkoholizovaných alebo čiastočne 
dealkoholizovaných výrobkov v rámci 
Únie, ako aj pravidlá týkajúce sa 
podmienok používania uzáverov v sektore 
vinohradníctva a vinárstva v záujme 
ochrany spotrebiteľov pred zavádzajúcim 
používaním určitých druhov uzáverov 
spojených s určitými druhmi nápojov a 
pred nebezpečnými materiálmi 
používanými na výrobu uzáverov, ktoré by 
mohli kontaminovať nápoje. Je takisto 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 
svojich prípravných prác viedla náležité 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a 
aby sa tieto konzultácie uskutočňovali v 
súlade so zásadami stanovenými v
Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme 
zabezpečenia rovnocennej účasti na 
príprave delegovaných aktov je 
nevyhnutné, aby Európsky parlament a 
Rada dostali všetky dokumenty v 
rovnakom čase ako experti členských 
štátov a aby ich experti mali systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

Or. fr

Odôvodnenie

Vytvorenie tejto novej kategórie dealkoholizovaných vín nezodpovedá vymedzeniu pojmu 
víno, ktoré je stanovené v časti II prílohy VII nariadenia o spoločnej organizácii trhov. 
Dealkoholizované vína si vyžadujú pridanie príchutí, aby kompenzovali ich stratu alkoholu, a 
sú rovnocenné s priemyselnými výrobkami. Na tieto vinárske výrobky sa nevzťahujú pravidlá 
SOT, ale nariadenie (ES) č. 251/2014 o aromatizovaných vínach.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 1 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

-1) V článku 1 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Týmto nariadením sa vytvára spoločná 
organizácia trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami, to znamená so všetkými 
výrobkami uvedenými v prílohe I k 
zmluvám s výnimkou produktov rybolovu 
a akvakultúry definovaných v 
legislatívnych aktoch Únie o spoločnej 
organizácii trhov s produktmi rybolovu a 
akvakultúry.

„1. Týmto nariadením sa vytvára spoločná 
organizácia trhov s poľnohospodárskymi 
výrobkami, to znamená so všetkými 
výrobkami uvedenými v prílohe I k 
zmluvám s výnimkou produktov rybolovu 
a akvakultúry definovaných v 
legislatívnych aktoch Únie o spoločnej 
organizácii trhov s produktmi rybolovu a 
akvakultúry. V tomto nariadení sa 
vymedzujú verejné normy, pravidlá 
zabezpečujúce transparentnosť trhov a 
nástroje krízového riadenia, ktoré 
verejným orgánom a predovšetkým 
Komisii umožňujú monitorovať, riadiť a 
regulovať poľnohospodárske trhy. Toto 
nariadenie spája prostriedky, ktoré má 
Komisia k dispozícii, na plnenie 
povinností v oblasti spolupráce s orgánmi 
zodpovednými za reguláciu finančných 
trhov, ako je stanovené v nariadení 
č. 65/2014 a nariadení č. 596/2014.“

Or. fr

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

Odôvodnenie

Vyňatím odvetvových zásahov z nariadenia o spoločnej organizácii trhov a ich vložením do 
nového nariadenia o strategickom pláne Komisia opätovne zameriava nariadenie o spoločnej 
organizácii trhov na nástroje, ktoré majú k dispozícii verejné orgány na zlepšenie fungovania 
trhov, a to vymedzením verejných noriem, pravidiel transparentnosti a nápravných opatrení v 
prípade krízy. Predložený pozmeňujúci návrh takisto objasňuje povinnosť spolupráce s 
regulátormi finančného trhu v dôsledku revízie smernice o finančných trhoch (MIDD2 –
článok 79 – 7) a nariadenia o zneužívaní trhu (MAR – článok 25).
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Platný text Pozmeňujúci návrh

3 a) V článku 7 ods. 1 sa písmeno f) 
nahrádza takto:

f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 1 509,39
EUR za tonu jatočných tiel ošípaných 
štandardnej kvality vymedzenej podľa 
hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako sa 
stanovuje v stupnici Únii na klasifikáciu 
jatočných tiel ošípaných uvedenej v prílohe 
IV bode B, a to takto: jatočné telá s 
hmotnosťou od 60 do 120 kg: trieda 
mäsitosti E; jatočné telá s hmotnosťou od 
120 do 180 kg: trieda R;

„f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 1 400
EUR za tonu jatočných tiel ošípaných 
štandardnej kvality vymedzenej podľa 
hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako sa 
stanovuje v stupnici Únii na klasifikáciu 
jatočných tiel ošípaných uvedenej v prílohe 
IV bode B, a to takto: jatočné telá s 
hmotnosťou od 60 do 120 kg: trieda 
mäsitosti E; jatočné telá s hmotnosťou od 
120 do 180 kg: trieda R; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Intervenčná cena za bravčové mäso nebola upravená smerom nadol, pretože na bravčové 
mäso sa už nevzťahovalo verejní intervenčné opatrenie. Na udržanie logiky záchrannej siete 
pod úrovňou výrobných nákladov sa navrhuje mierne upraviť túto prahovú hodnotu smerom 
nadol.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 7 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 b) V článku 7 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

g a) pokiaľ ide o jahňacie mäso, 
4 500 EUR za tonu jatočných tiel jahniat 
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mladších ako 12 mesiacov.

Or. fr

Odôvodnenie

Výška intervenčnej ceny jahňacieho mäsa je stanovená tak, aby predstavovala záchrannú sieť 
pre prípad vážnej trhovej krízy. Je to pod úrovňou výrobných nákladov a kurzov 
uplatňovaných za posledných 5 rokov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 7 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

3 c) V článku 7 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Komisia reviduje referenčné prahy 
stanovené v odseku 1, pričom zohľadňuje 
objektívne kritériá, najmä vývoj vo výrobe, 
náklady na výrobu (predovšetkým vstupy) 
a pravdepodobný vývoj na trhu. V prípade 
potreby sa referenčné prahy aktualizujú v 
súlade s bežným legislatívnym postupom 
na základe vývoja vo výrobe a na trhu.

„2. Komisia reviduje referenčné prahy 
stanovené v odseku 1, pričom zohľadňuje 
objektívne kritériá, najmä vývoj vo výrobe, 
náklady na výrobu (predovšetkým vstupy) 
a pravdepodobný vývoj na trhu. 
Referenčné prahy sa každoročne
aktualizujú, aby sa zohľadnila inflácia. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Referenčné prahy sa od ich pádu v polovici minulej dekády neaktualizovali. Keďže sú 
stanovené na úrovni, ktorá výrazne nižšia ako úroveň priemerných európskych výrobných 
nákladov, ich inflačná indexácia nemôže vytvárať samovoľný inflačný účinok, ale umožní 
vytvoriť bezpečnostnú sieť, ktorá je v súčasnosti príliš nízka.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 d (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 11 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 d) V článku 11 sa dopĺňa toto 
písmeno:

e a) biely cukor;

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na brexit a situáciu v oblasti zdravia (mor ošípaných) existujú vážne riziká 
narušenia trhu v sektore oviec a ošípaných.  Aj situácia na trhu s cukrom je znepokojivá. 
Tieto tri odvetvia výroby sú oprávnené na súkromné skladovanie a navrhuje sa, aby sa 
doplnili do zoznamu výrobkov oprávnených na verejnú intervenciu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 11 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 e) V článku 11 sa dopĺňa toto 
písmeno:

e b) mäso z oviec, čerstvé, chladené alebo 
mrazené, patriace pod číselné znaky KN 
0204;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 11 – písmeno e c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 f) V článku 11 sa dopĺňa toto 
písmeno:

e c) mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo 
mrazené, patriace pod číselné znaky KN 
ex 203;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 12

Platný text Pozmeňujúci návrh

3 g) Článok 12 sa nahrádza takto:

Článok 12 „Článok 12

Obdobia verejnej intervencie Obdobia verejnej intervencie

Verejná intervencia je k dispozícii: Verejná intervencia je k dispozícii:

a) pre pšenicu obyčajnú, tvrdú pšenicu, 
jačmeň a kukuricu od 1. novembra do 31. 
mája;

a) pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, jačmeň 
a kukurica počas celého roka;

b) pre nelúpanú ryžu od 1. apríla do 31. 
júla;

b) pre nelúpanú ryžu počas celého roka;

c) pre hovädzie a teľacie mäso počas 
celého roka;

c) pre hovädzie a teľacie mäso počas 
celého roka;

d) pre maslo a sušené odstredené mlieko od 
1. marca do 30. septembra.

d) pre maslo a sušené odstredené mlieko 
počas celého roka.

d a) pre ovčie mäso počas celého roka;

d b) pre bravčové mäso počas celého roka;

d c) pre biely cukor počas celého roka; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)



PR\1167245SK.docx 15/79 PE623.922v01-00

SK

Odôvodnenie

Referenčné prahové hodnoty pre intervencie sa počas predchádzajúcich reforiem znížili na 
dostatočne nízku úroveň, aby k nim nemohlo dochádzať automaticky, ako to bolo najmä v 
prípade 80. rokov minulého storočia. Nie je preto potrebné rezervovať intervencie len na 
určité obdobie: vďaka tomu bude regulačný orgán lepšie reagovať na krízy. Počas poslednej 
krízy v mliekarenskom sektore sme konštatovali, že ide o vhodné riešenie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 16 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 h) V článku 16 sa dopĺňa tento odsek:

3 a. Členské štáty oznámia Komisii 
informácie o totožnosti podnikov, ktoré 
využívajú verejnú intervenciu, a 
informácie o totožnosti nákupcov 
výrobkov z verejnej intervencie, aby mohli 
reagovať na odseky 1 a 3.

Or. fr

Odôvodnenie

Informácie o totožnosti nákupcov výrobkov z verejnej intervencie sa Komisii systematicky 
neoznamujú, čo jej znemožňuje zisťovať účinky narušenia trhu a zabezpečiť dodržiavanie 
medzinárodných dohôd. Je to o to dôležitejšie, že vďaka postupom verejného obstarávania sa 
tieto výrobky môže predávať hlboko pod úrovňou kúpnej ceny a tento rozdiel možno 
považovať za formu podpory.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 61

Platný text Pozmeňujúci návrh

4 a) Článok 61 sa nahrádza takto:

Článok 61 „Článok 61
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Doba trvania sDoba trvania

Režim povolení na výsadby viniča 
ustanovený v tejto kapitole sa uplatňuje od 
1. januára 2016 do 31. decembra 2030. 
Komisia ho v polovici trvania preskúma s 
cieľom zhodnotiť jeho fungovanie a podľa 
potreby vypracuje návrhy.

Režim povolení na výsadby viniča 
ustanovený v tejto kapitole bude v roku 
2023 predmetom preskúmania Komisie s 
cieľom vyhodnotiť jeho fungovanie a 
podľa potreby predložiť návrhy na 
zlepšenie jeho účinnosti. “

Or. fr

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

Odôvodnenie

Zavedenie režimu povolení na výsadby viniča, ktorý počas reformy z roku 2013 nahradil 
režim práv na výsadbu, je uspokojivé. Systém preto musí mať trvalý charakter pri súčasnom 
zachovaní povinnosti hodnotenia, aby sa v prípade potreby mohol zlepšiť. Zvolený dátum na 
hodnotenie je stanovený v dostatočnom predstihu, aby sa výsledky hodnotenia mohli zahrnúť 
do prípravných prác na nasledujúce obdobie.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 63 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 a) V článku 63 ods. 2 sa vkladá toto 
písmeno:

b a) na účely riadenia režimu povolení na 
výsadbu viniča môžu členské štáty 
stanoviť, prípadne aj na regionálnej 
úrovni, maximálnu vzdialenosť medzi 
sídlom vinárskeho podniku a 
najvzdialenejším obhospodarovaným 
pozemkom.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba prispôsobiť vymedzenie poľnohospodárskeho podniku orientovaného na 
vinohradníctvo. V súčasnosti je poľnohospodársky podnik vymedzený v nariadení (ES) 
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č. 1307/2013 ako všetky jednotky používané na poľnohospodárske činnosti a spravované 
jedným právnym subjektom, ktoré sa nachádzajú na území toho istého členského štátu. Toto 
vymedzenie pojmu nie je prispôsobené regionálnemu prístupu k riadeniu výrobného 
potenciálu vo vinohradníctve ani nie je v súlade s týmto prístupom.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 63 – odsek 3 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

5 b) V článku 63 ods. 3 sa písmeno b) 
nahrádza takto:

b) potrebou predísť jasne preukázanému
riziku výrazného znehodnotenia 
chráneného označenia pôvodu alebo 
chráneného zemepisného označenia.

„b) potrebou predísť riziku výrazného 
znehodnotenia chráneného označenia 
pôvodu alebo chráneného zemepisného 
označenia.“

Or. fr

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

Odôvodnenie

Súčasné znenie písmena b) je ťažké interpretovať a objasňuje a dopĺňa ho písmeno c).

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 63 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 c) V článku 63 ods. 3 sa vkladá toto 
písmeno:

b a) ochotou prispieť k rozvoju 
príslušných výrobkov pri zachovaní ich 
kvality. 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 64 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Platný text Pozmeňujúci návrh

5 d) Úvodná časť druhého pododseku 
článku 64 ods. 1 sa nahrádza takto:

Členské štáty môžu na účely tohto článku 
uplatňovať jedno alebo viacero z týchto 
objektívnych a nediskriminačných kritérií 
oprávnenosti:

„Členské štáty môžu na účely tohto článku 
uplatňovať na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni jedno alebo viacero z 
týchto objektívnych a nediskriminačných 
kritérií oprávnenosti: “

Or. fr

Odôvodnenie

Členské štáty môžu pri udeľovaní povolení na novú výsadbu uplatňovať kritériá oprávnenosti 
na vnútroštátnej úrovni, pričom tento pozmeňujúci návrh objasňuje, že to možno dosiahnuť na 
regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 65 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 e) V článku 65 sa dopĺňa tento odsek:

Pred uplatnením článku 63 ods. 2 členský 
štát zavedie úradný postup, ktorý mu 
umožní zohľadniť stanoviská 
reprezentatívnych profesijných 
organizácií uznaných na regionálnej 
úrovni v súlade s právnymi predpismi 
tohto členského štátu.

Or. fr
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby zástupcovia vnútroštátnych a regionálnych profesijných organizácií boli 
zapojení do postupu vydávania povolení na novú výsadbu, ako sa ustanovuje v článku 63 ods. 
2.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 73

Platný text Pozmeňujúci návrh

5 f) Článok 73 sa nahrádza takto:

Článok 73 „Článok 73

Rozsah pôsobnosti Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné 
ustanovenia uplatniteľné na 
poľnohospodárske výrobky, ako aj 
ustanovenia prijaté vo veterinárnom, 
fytosanitárnom a potravinárskom sektore, a 
s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali 
hygienické a zdravotné normy, a chrániť 
zdravie zvierat, rastlín a ľudí, sa v tomto 
oddiele ustanovujú pravidlá pre 
poľnohospodárske výrobky týkajúce sa 
obchodných noriem.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné 
ustanovenia uplatniteľné na 
poľnohospodárske výrobky, ako aj 
ustanovenia prijaté vo veterinárnom, 
fytosanitárnom a potravinárskom sektore, a 
s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali 
hygienické a zdravotné normy, a chrániť 
zdravie zvierat, rastlín a ľudí a zabezpečiť 
spravodlivú hospodársku súťaž medzi 
európskymi výrobcami a výrobcami 
z tretích krajín, sa v tomto oddiele 
ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske 
výrobky týkajúce sa obchodných noriem.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

V nariadení o spoločnej organizácii trhov sa stanovujú pravidlá uvádzania na trh pre veľký 
počet výrobkov. Bez dodržiavania týchto pravidiel sa výrobky nemôžu uvádzať na trh EÚ. 
Tieto obchodné normy musia zahrňovať dodržiavanie rovnocenných podmienok hospodárskej 
súťaže európskymi výrobcami aj výrobcami z tretích krajín, aby sa zabezpečila zásada 
rovnocennosti.
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 g) V článku 75 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

i a) hovädzie a teľacie mäso;

Or. fr

Odôvodnenie

V súčasnosti nie je sektor hovädzieho a teľacieho mäsa zahrnutý do zoznamu odvetví, pre 
ktoré možno stanoviť obchodné normy.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75 – odsek 1 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 h) V článku 75 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

i b) ovčie mäso;

Or. fr

Odôvodnenie

V súčasnosti nie je sektor ovčieho mäsa zahrnutý do zoznamu odvetví, pre ktoré možno 
stanoviť obchodné normy.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 i (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75 – odsek 1 – písmeno i c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 i) V článku 75 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

i c) bravčové mäso;

Or. fr

Odôvodnenie

V súčasnosti nie je sektor bravčového mäsa zahrnutý do zoznamu odvetví, pre ktoré možno 
stanoviť obchodné normy.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 j (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75 – odsek 1 – písmeno i d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 j) V článku 75 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

i d) mlieko a mliečne výrobky.

Or. fr

Odôvodnenie

V súčasnosti nie je sektor mlieka a mliečnych výrobkov zahrnutý do zoznamu odvetví, pre 
ktoré možno stanoviť obchodné normy.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 k (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75 – odsek 3 – písmeno g
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Platný text Pozmeňujúci návrh

5 k) V článku 75 ods. 4 sa písmeno g) 
nahrádza takto:

g) typ poľnohospodárskej výroby a spôsob 
výroby vrátane enologických postupov a 
pokročilé systémy udržateľnej výroby;

„g) typ poľnohospodárskej výroby a 
spôsob výroby vrátane enologických 
postupov, postupy kŕmenia zvierat a 
pokročilé systémy udržateľnej výroby; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Marketingové postupy sa môžu týkať aj spôsobu kŕmenia zvierat.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 l (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75 – odsek 3 – písmeno j

Platný text Pozmeňujúci návrh

5 l) V článku 75 ods. 3 sa písmeno j) 
nahrádza takto:

j) miesto poľnohospodárskej výroby 
a/alebo pôvodu okrem hydinového mäsa a 
roztierateľných tukov;

„j) miesto poľnohospodárskej výroby 
a/alebo pôvodu“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Spotrebitelia v EÚ si vyžadujú čoraz viac informácií o miestach výroby a pôvode všetkých 
výrobkov, ktoré kupujú.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 m (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 75 – odsek 3 – písmeno m a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 m) V článku 75 ods. 3 sa vkladá toto 
písmeno:

m a) dobré životné podmienky zvierat.

Or. fr

Odôvodnenie

Obchodné normy sa môžu vzťahovať aj na dobré životné podmienky zvierat.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v 
podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené 
určitým zemepisným prostredím s jemu 
vlastnými prírodnými faktormi a prípadne 
aj ľudskými faktormi;

i) ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v 
podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené 
určitým zemepisným prostredím a
prírodnými a ľudskými faktormi;

Or. fr

Odôvodnenie

Tento PN preberá vymedzenie označenia pôvodu stanovenú na medzinárodnej úrovni v 
lisabonskej dohode, pričom zohľadňuje osobitný charakter EÚ.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
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Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii a) V článku 93 ods. 1 písm. a) sa 
dopĺňa tento bod:

ii a) názov sa tradične používa na 
špecifickom mieste;

Or. fr

Odôvodnenie

Tento PN preberá vymedzenie označenia pôvodu stanovenú na medzinárodnej úrovni v 
lisabonskej dohode.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 93 – odsek 1 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

v) ktorý je získaný z odrôd viniča 
patriacich k druhu Vitis vinifera alebo Vitis 
Labrusca alebo z odrody pochádzajúcej z 
kríženia druhu Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca a iných druhov rodu Vitis.;

Or. fr

Odôvodnenie

Komisia navrhuje rozšíriť odrody viniča, ktoré sú povolené na výsadbu a opätovnú výsadbu. 
Tieto nové odrody sa musia dať použiť vo výrobkoch s označením pôvodu vinohradníkmi, 
ktorí o to majú záujem, ak ich štát rozhodne o ich klasifikácii, a teda ich povolí na svojom 
území.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)
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Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 103 – odsek 2 – písmeno a – bod ii

Platný text Pozmeňujúci návrh

13 a) V článku 103 ods. 2 písm. a) sa 
bod ii) nahrádza takto:

ii) ak sa takýmto používaním zneužíva 
dobré meno označenia pôvodu alebo 
zemepisného označenia;

„ii) ak sa takýmto používaním zneužíva, 
oslabuje alebo poškodzuje dobré meno 
označenia pôvodu alebo zemepisného 
označenia; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je posilniť ochranu chráneného označenia pôvodu alebo chráneného 
zemepisného označenia v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 103 – odsek 2 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

13 b) V článku 103 ods. 2 sa písmeno b) 
nahrádza takto:

b) akýmkoľvek zneužitím, napodobením 
alebo vyvolaním mylnej predstavy, aj keď 
sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo 
služby alebo keď je chránený názov 
preložený, foneticky prepísaný alebo 
transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s 
výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako 
sa vyrába v“, „napodobenina“, „s 
príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne;

„b) akýmkoľvek zneužitím, napodobením 
alebo vyvolaním mylnej predstavy, aj keď 
sa uvádza skutočný pôvod výrobku alebo 
služby alebo keď je chránený názov 
preložený, foneticky prepísaný alebo 
transliterovaný alebo sa uvádza v spojení s 
výrazmi ako „štýl“, „typ“, „spôsob“, „ako 
sa vyrába v“, „napodobenina“, „s 
príchuťou“, „na spôsob“ alebo podobne, a 
to aj v prípade, keď sa tieto výrobky 
používajú ako zložka; “

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Je dôležité posilniť systém ochrany chránených označení pôvodu a chránených zemepisných 
označení v sektore vinárstva a vína v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložky 
potravinového výrobku. Tento druh ustanovenia už existuje v nariadení (ES) č. 1151/2012 o 
systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 103 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13 c) V článku 103 ods. 2 sa vkladá toto 
písmeno:

d a) akýmikoľvek informáciami, v zlej 
viere, o názve podobnej oblasti alebo 
informáciami, ktoré môžu spôsobiť 
zámenu, úplne alebo čiastočne, 
s chráneným názvom.

Or. fr

Odôvodnenie

Je dôležité posilniť rámec ochrany zemepisných označení na internete doplnením existujúcich 
právnych predpisov. Týka sa to najmä ochrany názvov oblastí.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 116a – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Na účely overenia súladu so 
špecifikáciou výrobku môžu príslušné 
kontrolné orgány alebo poverené orgány 
uvedené v článku 90 ods. 3 nariadenia 
(EÚ) č. 1306/2013 vykonávať kontrolu 
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hospodárskych subjektov so sídlom v inom 
členskom štáte, že pokiaľ sa zúčastňujú 
na balení výrobku s CHOP 
zaregistrovaným na ich území. Vzhľadom 
na dôveru, ktorú môžu vyjadriť 
hospodárskym subjektom a ich výrobkom 
na základe výsledkov predchádzajúcich 
kontrol, môžu delegované orgány uvedené 
v článku 90 ods. 3 nariadenia (EÚ) 
č. 1306/2013 zameriavať svoje činnosti na 
kľúčové body s cieľom kontrolovať 
špecifikáciu výrobku, ktorá bola predtým 
definovaná a s ktorou boli oboznámené 
uvedené hospodárske subjekty.

Or. fr

Odôvodnenie

V súčasnosti existujú nedostatky pri kontrole vín s CHOP, len čo opustia členský štát, v 
ktorom boli vyrobené. Orgány vykonávajúce kontrolu vína musia byť schopné vykonávať 
alebo nechať vykonávať kontroly v inom členskom štáte s cieľom obmedziť podvody a zaručiť 
spotrebiteľom autentický výrobok.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a a) V odseku 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:

g a) výživové údaje, ktorých obsah môže 
byť obmedzený len na energetickú 
hodnotu

Or. fr

Odôvodnenie

Energetická hodnota vín musí byť povinne uvedená na etikete.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 – písmeno a b (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a b) V odseku 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:

g b) zoznam zložiek

Or. fr

Odôvodnenie

Zoznam zložiek vína musí byť povinne uvedený na etikete.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 – písmeno a c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a c) Vkladá sa nový odsek:

3 a. Odchylne od odseku 1 písm. gb) sa 
zoznam zložiek môže oznámiť aj iným 
spôsobom než etiketou za predpokladu, že 
na etikete je uvedená jasná a priama 
súvislosť. Tento zoznam by sa nemal 
zobrazovať spolu s inými informáciami 
určenými na komerčné alebo obchodné 
účely.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento PN je výnimkou z požiadavky označovať zložky na etikete fliaš vína. Povinné uvádzanie 
zložiek môže byť v elektronickej podobe.
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18 – písmeno a d (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 119 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a d) Vkladá sa tento odsek:

3 b. S cieľom zabezpečiť jednotné 
uplatňovanie odseku 1 písm. ga) je 
energetická hodnota vyjadrená na 100 ml. 
Môže sa tiež vyjadriť na jednu porciu 
alebo dávku pod podmienkou, že veľkosť 
porcie alebo dávky je uvedená na etikete a 
na balení je uvedený počet porcií alebo 
dávok. Energetická hodnota je:

a) vypočítaná pomocou konverzných 
koeficientov stanovených v prílohe XIV k 
nariadeniu (ES) č. 1169/2011 o 
poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom;

b) vyjadrená ako priemerná hodnota 
definovaná na základe:

i) analýzy výrobku jeho výrobcom alebo

ii) všeobecne ustanovených a prijatých 
údajov pre rôzne druhy vína.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento PN poskytuje informácie na posúdenie energetickej hodnoty vín.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 121 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19 a) V článku 121 sa dopĺňa tento 
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odsek:

2 a. Pri uvádzaní výživových údajov podľa 
článku 119 ods. 1 písm. ga) môže byť 
slovo „energia“ nahradené písmenom 
„E“.

Or. fr

Odôvodnenie

Povinné uvádzanie slova „energia“ na fľaši sa môže nahradiť písmenom „E“ a nemusí sa 
nevyhnutne uvádzať v jednom alebo vo viacerých úradných jazykoch Únie, čo predstavuje 
zjednodušenie pre vinohradníkov a vedie k nižším nákladom na označovanie.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 122 – odsek 1 – písmeno b – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a a) V písmene b) sa dopĺňa tento bod:

v a) ustanovenia článku 119 ods. 1 písm. 
ga);

Or. fr

Odôvodnenie

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel označovania 
energetickej hodnoty vín.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20 – písmeno a b (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 122 – odsek 1 – písmeno b – bod v b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a b) V písmene b) sa dopĺňa tento bod:
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v b) ustanovenia článku 119 ods. 1 písm. 
gb);

Or. fr

Odôvodnenie

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel označovania zložiek 
obsiahnutých vo vínach.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 149 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 a) V článku 149 ods. 2 sa vypúšťa 
písmeno a).

Or. fr

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

Odôvodnenie

Kolektívna vyjednávacia činnosť v mene a na účet poľnohospodárov, ktorí sú členmi 
organizácie, sa obmedzuje na nekomerčné štruktúry bez prevodu vlastníctva. To znamená, že 
družstvá, ktoré predávajú výrobu svojich členov, sú vlastníkmi tejto produkcie, preto nie sú 
ovplyvnené kolektívnym vyjednávaním, pretože konajú ako jediný subjekt. Odkaz na mlieko sa 
zosúlaďuje s článkom 152 ods. 1a tým, že sa vypúšťa odkaz na prevod vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 151 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 b) V článku 151 sa odsek 1 nahrádza 
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takto:

Prvonákupcovia surového mlieka nahlasujú 
od 1. apríla 2015 príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu množstvá surového 
mlieka, ktoré im boli každý mesiac dodané.

„Prvonákupcovia surového mlieka 
nahlasujú od 1. apríla 2015 príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu množstvá surového 
mlieka, ktoré im boli každý mesiac dodané, 
a používanú priemernú cenu. Rozlišuje sa 
medzi výrobou pochádzajúcou 
z ekologického poľnohospodárstva a 
ostatnou výrobou. “

Or. fr

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

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť lepšie monitorovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sa okrem 
informácií o množstve dodaného surového mlieka vyžadujú aj informácie o používanej 
priemernej cene. Postup nahlasovania je už zavedený a treba len pridať zber dodatočných 
údajov. Argument, že uvádzanie ceny by mohlo zdržať zber informácií o množstve mlieka, nie 
je prípustný: cieľom článku 148 je práve podnietiť zberateľov k tomu, aby čo najskôr stanovili 
nákupnú cenu prostredníctvom písomných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 151 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 c) V článku 151 sa tretí pododsek 
nahrádza takto:

Členské štáty oznamujú Komisii množstvo 
surového mlieka uvedeného v prvom
pododseku.

Členské štáty oznamujú Komisii množstvo 
surového mlieka a priemernú cenu podľa 
prvého pododseku. “

Or. fr

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

S cieľom zabezpečiť lepšie monitorovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sa okrem 
informácií o množstve dodaného surového mlieka vyžadujú aj informácie o používanej 
priemernej cene. Postup nahlasovania je už zavedený a treba len pridať zber dodatočných 
údajov. Argument, že uvádzanie ceny by mohlo zdržať zber informácií o množstve mlieka, nie 
je prípustný: cieľom článku 148 je práve podnietiť zberateľov k tomu, aby čo najskôr stanovili 
nákupnú cenu prostredníctvom písomných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 152 – odsek 1a – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 d) V článku 152 ods. 1a sa prvý 
pododsek nahrádza takto:

Odchylne od článku 101 ods. 1 ZFEÚ 
môže organizácia výrobcov uznaná podľa 
odseku 1 tohto článku plánovať výrobu, 
optimalizovať výrobné náklady, uvádzať 
na trh poľnohospodárske výrobky 
a rokovať o zmluvách o ich dodávkach, 
a to v mene svojich členov v súvislosti 
s celou ich produkciou alebo jej časťou.

Organizácia výrobcov uznaná podľa 
odseku 1 tohto článku môže plánovať 
výrobu, optimalizovať výrobné náklady, 
uvádzať na trh poľnohospodárske výrobky 
a rokovať o zmluvách o ich dodávkach, 
a to v mene svojich členov v súvislosti 
s celou ich produkciou alebo jej časťou za 
predpokladu, že sa skutočne vykonáva 
jedna z činností uvedených v odseku 1 
písm. b) bodoch i) až vii) tohto článku, 
čím sa prispieva k napĺňaniu cieľov 
stanovených v článku 39 ZFEÚ.

Kolektívne vyjednávanie uvedené v prvom 
pododseku sa môže uskutočniť: “

Or. fr

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

Odôvodnenie

Na praktické dohody a rozhodnutia, ktoré sú súčasťou úloh a cieľov organizácií výrobcov 
vymedzených v SPP, sa nevzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, ako pripomenuli generálny 
advokát Wahl a Súdny dvor EÚ vo veci „čakanka“. Ide o výnimku vyplývajúcu z potreby 
vykonávať úlohy, ktoré hlavným aktérom v rámci spoločnej organizácie trhu zveril 
zákonodarca. Odkaz na článok 101 ods. 1 zmluvy už nemá zmysel.
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 152 – odsek 1a – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 e) V článku 152 ods. 1a sa vypúšťa 
písmeno a).

Or. fr

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

Odôvodnenie

Táto časť sa vypúšťa, pretože je zahrnutá v pododseku 1 zmeneného článku 152a. Tieto zmeny 
objasňujú článok 152 ods. 1a.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 152 – odsek 1a – pododsek 2 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 f) V článku 152 ods. 1a druhom 
pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:

b) za predpokladu, že organizácia 
výrobcov koncentruje ponuku a uvádza 
výrobky svojich členov na trh, bez ohľadu 
na to, či sa uskutočnil alebo neuskutočnil 
prevod vlastníctva poľnohospodárskych
výrobkov z výrobcov na organizáciu 
výrobcov

„b) za predpokladu, že organizácia 
výrobcov koncentruje ponuku a uvádza 
výrobky svojich členov na trh bez prevodu
vlastníctva týchto výrobkov na organizáciu 
výrobcov. “

Or. fr

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

Odôvodnenie

Kolektívna vyjednávacia činnosť v mene a na účet poľnohospodárov, ktorí sú členmi 
organizácie, sa obmedzuje na nekomerčné štruktúry bez prevodu vlastníctva. To znamená, že 
organizácie výrobcov, napríklad družstvá, ktoré predávajú výrobu svojich členov, sú 
vlastníkmi tejto produkcie, preto nie sú ovplyvnení kolektívnym vyjednávaním, pretože konajú 
ako jediný subjekt. Odkaz na prevod vlastníctva by sa mal vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 g) V článku 157 ods. 1 sa písmeno c) 
nahrádza takto:

c) s prihliadnutím na záujmy svojich 
členov a spotrebiteľov majú konkrétne 
zameranie, ktoré môže zahŕňať 
predovšetkým jeden z týchto cieľov:

„c) s prihliadnutím na záujmy všetkých
svojich členov a spotrebiteľov majú 
konkrétne zameranie, ktoré môže zahŕňať 
predovšetkým jeden z týchto cieľov: “

Or. fr

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

Odôvodnenie

Medziodvetvové organizácie, ktoré sú často vedené dominantnými hospodárskymi subjektmi v 
tomto sektore, by sa mali snažiť obhajovať záujmy všetkých svojich členov vrátane tých 
účastníkov, ktorí sú hospodársky najzraniteľnejší, alebo tých, ktorí sú zapojení do najviac 
okrajovej produkcie alebo činnosti.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 h) V článku 157 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

c a) prispievajú k väčšej transparentnosti 
obchodných vzťahov medzi rôznymi 
článkami reťazca, najmä vypracovaním a 
vykonávaním technických noriem a 
kontrolou ich dodržiavania 
hospodárskymi subjektmi v odvetví;

Or. fr

Odôvodnenie

Medziodvetvové organizácie môžu teraz prijímať pravidlá uvádzania výrobkov na trh.  Môžu 
však prijímať aj technické predpisy (obsah tuku, mramorovanie mäsa atď.) s cieľom 
harmonizovať v reťazci posudzovanie vlastností výrobku tak, aby hospodárska súťaž medzi 
operátormi nebola deformovaná. Implementácia a kontrola týchto technických noriem by sa 
preto mala považovať za úlohu medziodvetvové organizácie.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 i (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157 – odsek 1 – bod v

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 i) Článok 157 ods. 1 písm. v) 
nahrádza takto:

v) bez toho, aby boli dotknuté články 148 a 
168, vypracovanie štandardných vzorov 
zmlúv, ktoré sú zlučiteľné s pravidlami 
Únie pre predaj poľnohospodárskych 
výrobkov nákupcom a/alebo dodávku 
spracovaných výrobkov distribútorom a 
maloobchodníkom, so zohľadnením 
potreby dosiahnuť spravodlivé 
konkurenčné podmienky a zamedziť 
narušeniu trhu;

„v) bez toho, aby boli dotknuté články 148 
a 168, vypracovanie štandardných vzorov 
zmlúv, ktoré môžu zahŕňať dva ale 
viaceré hospodárske subjekty odvetvia, sú 
zlučiteľné s pravidlami Únie pre predaj 
poľnohospodárskych výrobkov nákupcom 
a/alebo dodávku spracovaných výrobkov 
distribútorom a maloobchodníkom, so 
zohľadnením potreby dosiahnuť 
spravodlivé konkurenčné podmienky a 
zamedziť narušeniu trhu; tieto vzorové 
zmluvy môžu obsahovať relevantné 
ukazovatele, ekonomické ukazovatele 
vybudované na základe príslušných 
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výrobných nákladov a ich vývoja, pričom 
sa zohľadňujú kategórie výrobkov a ich 
rôzne odbytiská, ukazovatele oceňovania 
výrobkov, ceny poľnohospodárskych a 
potravinárskych výrobkov pozorované na 
trhoch a ich vývoj, ako aj kritériá týkajúce 
sa zloženia, kvality, vysledovateľnosti a 
obsahu špecifikácií výrobkov. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Medziodvetvové organizácie môžu pomáhať pri uzatváraní zmlúv medzi dvoma alebo 
viacerými aktérmi v dodávateľskom reťazci (trojstranná zmluva) a môžu poskytnúť 
podrobnejšie informácie, pokiaľ ide o obsah súčasných vzorových zmlúv. Tieto úpravy by 
uľahčili uzatváranie zmlúv v rámci odvetvia a umožnili by vytváranie hodnoty, najmä 
zlepšením kvality. Prispelo by to aj k zlepšeniu príjmov poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 j (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 157 – odsek 1 – bod xv

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 j) Článok 157 ods. 1 bod xv) 
nahrádza takto:

xv) stanovenie štandardných ustanovení 
o rozdelení hodnôt v zmysle článku 172a 
vrátane trhových bonusov a strát, v ktorých 
sa určí, ako sa medzi nimi rozdelí prípadný 
vývoj príslušných trhových cien 
dotknutých výrobkov alebo iných 
komoditných trhov;

„xv) stanovenie štandardných ustanovení 
o rozdelení hodnôt vrátane trhových 
bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa 
medzi aktérmi dodávateľského reťazca
rozdelí prípadný vývoj príslušných 
trhových cien dotknutých výrobkov alebo
iných komoditných trhov; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)
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Odôvodnenie

Profesijné organizácie môžu zohrávať úlohu pri lepšej distribúcii hodnoty v rámci 
dodávateľského reťazca. Spoločná organizácia trhov však umožňuje prijať ustanovenia o 
rozdelení hodnôt len medzi poľnohospodárom a jeho prvým kupujúcim. Neistota kupujúceho, 
či bude môcť preniesť svoje záväzky na ďalšieho kupujúceho, je brzdou zvyšovania hodnoty 
výrobkov v rámci (najmä dlhých) reťazcov a revalorizovania cien v prospech výrobcov.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 k (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 164 – odsek 4 – písmeno c

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 k) V článku 164 ods. 1 sa písmeno c) 
nahrádza takto:

c) vypracovanie štandardných zmlúv, ktoré 
sú zlučiteľné s pravidlami Únie;

„c) vypracovanie štandardných zmlúv a 
ustanovení, najmä o rozdelení hodnôt, 
ktoré sú zlučiteľné s pravidlami Únie; “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je umožniť medziodvetvovým organizáciám požiadať o rozšírenie 
štandardných ustanovení o rozdelení hodnôt s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť v 
zmluvných vzťahoch v rámci odvetví, posilniť pozíciu poľnohospodárov tým, že sa im umožní 
systematickejšie využívať lepšie rozdelenie pridanej hodnoty, a tým zlepšiť ich príjem.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 l (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 164 – odsek 4 – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 l) V článku 164 ods. 4 sa vkladá toto 
písmeno:

n a) vývoj, vykonávanie a monitorovanie 
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technických noriem umožňujúce presné 
posúdenie vlastností výrobku;

Or. fr

Odôvodnenie

Medziodvetvové organizácie môžu prijímať technické predpisy (obsah tuku, mramorovanie 
mäsa atď.) s cieľom harmonizovať v reťazci posudzovanie vlastností výrobku tak, aby 
hospodárska súťaž medzi operátormi nebola deformovaná. Je preto potrebné nielen 
zabezpečiť vykonávanie a kontrolu týchto technických noriem, ale aj ich rozšíriť ich 
uplatňovanie na nečlenov.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 m (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 166 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 m) Vkladá sa tento článok:

Článok 166 a

Regulácia ponuky výrobkov iných ako syr, 
víno a šunka s chráneným označením 
pôvodu alebo s chráneným zemepisným 
označením a vnútroštátnych výrobkov 
označených značkou kvality

1. Členské štáty môžu na žiadosť 
organizácie výrobcov uznanej podľa 
článku 152 ods. 3, medziodvetvovej 
organizácie uznanej podľa článku 157 
ods. 3 alebo skupiny hospodárskych 
subjektov uvedenej v článku 3 ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 stanoviť na 
obmedzené obdobie záväzné pravidlá 
regulácie ponuky ich výrobkov 
s chráneným označením pôvodu alebo 
s chráneným zemepisným označením 
v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2 nariadenia 
(EÚ) č. 1151/2012 alebo ich výrobku 
zahrnutého do vnútroštátneho systému 
kvality.

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 tohto 
článku podliehajú predchádzajúcej 
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dohode medzi stranami v zemepisnej 
oblasti uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) 
nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Takáto 
dohoda sa uzatvára medzi najmenej 
dvoma tretinami výrobcov alebo ich 
zástupcov, ktorých výroba predstavuje 
najmenej dve tretiny výroby dotknutého 
výrobku, a prípadne medzi najmenej 
dvoma tretinami výrobcov, ktorých výroba 
predstavuje najmenej dve tretiny výroby 
dotknutého výrobku v zemepisnej oblasti 
uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) 
nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Rovnaké 
podiely sa vzťahujú na počet výrobcov a 
výrobu v prípade výrobkov zahrnutých do 
vnútroštátnych systémov kvality.

3. Pravidlá uvedené v odseku 1:

a) sa vzťahujú iba na reguláciu ponuky 
dotknutého výrobku a ich cieľom je 
prispôsobenie ponuky dotknutého výrobku 
dopytu;

b) sa týkajú len dotknutého výrobku;

c) sa môžu stanoviť za záväzné na najviac 
tri roky a po uplynutí tohto obdobia sa 
môžu obnoviť na základe novej žiadosti 
uvedenej v odseku 1;

d) nesmú narušiť obchodovanie s inými 
výrobkami, ako sú tie, na ktoré sa 
vzťahujú uvedené pravidlá;

e) sa nesmú vzťahovať na žiadne 
operácie po prvom uvedení dotknutého 
výrobku na trh;

f) nesmú umožňovať pevné stanovenie 
cien, a to ani orientačných či 
odporúčaných;

g) nesmú viesť k tomu, že k dispozícii 
nebude nadmerný podiel dotknutého 
výrobku, ktorý by bol inak dostupný;

h) nesmú vytvárať diskrimináciu, 
predstavovať prekážku pre nových 
účastníkov na trhu či nepriaznivo vplývať 
na malých výrobcov;

i) prispievajú k zachovaniu kvality (a to aj 
z hľadiska zdravia) a/alebo rozvoja 
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dotknutého výrobku.

4. Pravidlá uvedené v odseku 1 sa 
uverejňujú v úradnej publikácii 
príslušného členského štátu.

5. Členské štáty uskutočňujú kontroly s 
cieľom zabezpečiť splnenie podmienok 
stanovených v odseku 4 a v prípade, že 
príslušné vnútroštátne orgány zistia, že 
tieto podmienky splnené neboli, zrušia 
pravidlá uvedené v odseku 1.

6. Členské štáty bezodkladne oznámia 
Komisii pravidlá uvedené v odseku 1, 
ktoré prijali. Komisia informuje ostatné 
členské štáty o všetkých oznámeniach 
týkajúcich sa týchto pravidiel.

7. Komisia môže kedykoľvek prijať 
vykonávacie akty, na základe ktorých 
bude požadovať, aby členský štát zrušil 
pravidlá, ktoré stanovil podľa odseku 1, 
ak Komisia zistí, že tieto pravidlá nie sú v 
súlade s podmienkami stanovenými v 
odseku 3, bránia hospodárskej súťaži 
alebo ju narúšajú v podstatnej časti 
vnútorného trhu alebo že ohrozujú voľný 
obchod či dosiahnutie cieľov článku 39 
ZFEÚ. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijímajú bez uplatňovania postupu 
uvedeného v článku 229 ods. 2 alebo 3 
tohto nariadenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Touto zmenou sa umožní, aby sa na všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje chránené označenie 
pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, rozšírila možnosť, z ktorej v súčasnosti 
profitujú syry, vína a šunka, t. j. riadenie ponuky uznanou organizáciou výrobcov alebo 
uznanou medziodvetvová organizácia.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 n (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 172a
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Platný text Pozmeňujúci návrh

22 n) Článok 172 sa nahrádza takto:

Článok 172a „Článok 172a

Rozdelenie hodnôt Rozdelenie hodnôt

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
osobitné ustanovenia o rozdelení hodnôt 
v sektore cukru, sa môžu poľnohospodári 
vrátane združení poľnohospodárov a ich 
prvonákupca dohodnúť na ustanoveniach 
o rozdelení hodnôt vrátane trhových 
bonusov a strát, v ktorých sa určí, ako sa 
medzi nimi rozdelí prípadný vývoj 
príslušných trhových cien pre dotknuté 
výrobky alebo iných komoditných trhov.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
osobitné ustanovenia o rozdelení hodnôt 
v sektore cukru, sa môžu poľnohospodári 
vrátane združení poľnohospodárov a ich 
prvonákupca, ako aj aktéri z nižších 
článkov hodnotového reťazca dohodnúť 
na ustanoveniach o rozdelení hodnôt 
vrátane otázky vývoja referenčných trhov, 
v ktorých sa určí, ako sa medzi nimi
rozdelí prípadný vývoj príslušných 
trhových cien pre dotknuté výrobky alebo 
iných komoditných trhov.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena umožňuje hospodárskym subjektom vložiť do svojich zmlúv ustanovenie 
o rozdelení hodnôt medzi dvoma alebo viacerými subjektmi. Výraz „trhové bonusy a straty“ 
je príliš špecifický pre termínové trhy, ktoré sa týkajú len niekoľkých druhov výroby.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 o (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 176 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 o) V článku 176 sa odsek 3 nahrádza 
takto:

3.  Licencie sú platné v celej Únii. 3.  Licencie sú platné v celej Únii. Všetky 
informácie o žiadateľoch, ktoré členské 
štáty zozbierali pri vydávaní licencií, sa 
oznamujú Komisii každý mesiac.

Or. fr
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Odôvodnenie

Hoci článok 177 udeľuje Komisii dôležité právomoci, nezdá sa, že by ich systematicky 
využívala. Informácie sa budú zhromažďovať len raz bez toho, aby sa používateľom vytvárali 
administratívne komplikácie. Komisia bude takisto požiadaná, aby navrhla postupy na plné 
využitie nových informačných a komunikačných technológií s cieľom znížiť zaťaženie 
používateľov a optimalizovať využívanie týchto informácií.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 p (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 177 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 p) V článku 177 ods. 2 sa vypúšťa 
písmeno d).

Or. fr

Odôvodnenie

Vypúšťa sa toto písmeno d) v súlade s vypustením článku 189 o dovozoch konope a 
konopného semena, o čo požiadala Komisia.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 q (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 182 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 q) V článku 182 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

b a) objem dovozu v danom roku za 
preferenčné sadzby, na ktorom sa dohodla 
Únia s tretími krajinami v kontexte dohôd 
o voľnom obchode, prekračuje určitú 
úroveň (ďalej len „objem obchodnej 
expozície“).

Or. fr
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Odôvodnenie

Týmto PN sa navrhuje nové kritérium uplatňovania dodatočného dovozného cla stanoveného 
v dohode o WTO, ktoré pomáha predchádzať nepriaznivým účinkom na trh Únie, ktoré môžu 
byť dôsledkom dovozu, alebo im zabrániť.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 r (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 182 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

22 r) V článku 182 ods. 1 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

Spúšťací objem sa stanoví na základe 
možností prístupu na trh vymedzených ako 
vyjadrenie percentuálneho podielu dovozu 
zodpovedajúcej domácej spotreby počas 
troch predchádzajúcich rokov.

„Spúšťací objem sa stanoví na základe 
možností prístupu na trh vymedzených ako 
vyjadrenie percentuálneho podielu dovozu 
zodpovedajúcej domácej spotreby počas 
troch predchádzajúcich rokov. Jeho výška 
sa pravidelne aktualizuje tak, aby 
zohľadňoval vývoj veľkosti európskeho 
trhu. Spúšťacia cena sa pravidelne 
aktualizuje tak, aby zohľadňovala vývoj 
na svetových trhoch a vývoj výrobných 
nákladov. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Tento PN navrhuje, aby sa spúšťacie ceny a objemy oznámené WTO pred viac ako 20 rokmi 
aktualizovali vzhľadom na vývoj veľkosti trhu (zníženie spotreby mäsa, brexit a prechod na 
trh zahŕňajúci 27 členských štátov). Pripomíname, že článok 182 pomáha predchádzať 
nepriaznivým účinkom na trh EÚ, ktoré môžu byť dôsledkom dovozu, alebo im zabrániť.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 22 s (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 182 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

22 s) V článku 182 sa v odseku 1 dopĺňa 
tento pododsek:

Objem obchodnej expozície sa určuje na 
základe dovozu za preferenčné sadzby, 
ktorý je vyjadrený ako percentuálny podiel 
celkovej úrovne obchodnej expozície, 
ktorá je v dotknutých odvetviach 
udržateľná.

Or. fr

Odôvodnenie

Týmto PN sa navrhuje nové kritérium uplatňovania dodatočného dovozného cla stanoveného 
v dohode o WTO, ktoré pomáha predchádzať nepriaznivým účinkom na trh Únie, ktoré môžu 
byť dôsledkom dovozu, alebo im zabrániť.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 209 – odsek 1 – pododsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

26 a) V článku 209 ods. 1 sa pododsek 3 
nahrádza takto:

Tento odsek sa neuplatňuje na dohody, 
rozhodnutia a zosúladené postupy, z 
ktorých vyplýva povinnosť účtovať 
rovnaké ceny alebo ktoré vylučujú 
hospodársku súťaž.

Tento odsek sa neuplatňuje na dohody, 
rozhodnutia a zosúladené postupy medzi 
rôznymi organizáciami výrobcov alebo 
medzi rôznymi združeniami, z ktorých 
vyplýva povinnosť účtovať rovnaké ceny 
alebo ktoré vylučujú hospodársku súťaž. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Judikatúra týkajúca sa veci „čakanka“ a tzv. nariadenia omnibus je dôležitým krokom vpred 
pri posilňovaní postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci prostredníctvom 
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organizácií výrobcov alebo ich združení organizácií výrobcov. V súčasnosti je ťažké pochopiť 
a odôvodniť zákaz cenovej doložky v rámci takých identických cenových organizácií.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 219 – názov

Platný text Pozmeňujúci návrh

26 b) Názov článku 219 sa nahrádza 
takto:

Opatrenia proti narušeniu trhu „Opatrenia na predchádzanie narušeniam
trhu a riadenie týchto narušení“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Prevencia je, samozrejme, dôležitá, ale narušenia trhu, keď nastanú., sa musia aj riadiť.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 219 – odsek 1 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

26 c) V článku 219 ods. 1 sa prvý 
pododsek nahrádza takto:

S cieľom účinne a efektívne reagovať na 
hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným 
nárastom alebo poklesom cien na 
vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo 
inými udalosťami a okolnosťami, ktoré 
výrazne narušujú alebo ohrozujú trh, ak je 
pravdepodobné, že táto situácia alebo jej 
následky na trh budú pokračovať alebo sa 
zhoršovať, je Komisia splnomocnená v 
súlade s článkom 227 prijímať delegované 

S cieľom účinne a efektívne reagovať na 
hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným 
nárastom alebo poklesom cien na 
vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo 
inými udalosťami a okolnosťami, ktoré 
výrazne narušujú alebo ohrozujú trh, ak je 
pravdepodobné, že táto situácia alebo jej 
následky na trh budú pokračovať alebo sa 
zhoršovať, je Komisia splnomocnená v 
súlade s článkom 227 prijímať delegované 
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akty týkajúce sa opatrení potrebných na 
riešenie danej situácie na trhu, pričom sa 
dodržia všetky povinnosti vyplývajúce z 
medzinárodných dohôd uzavretých v 
súlade so ZFEÚ a za predpokladu, že iné 
opatrenia, ktoré sú podľa tohto 
nariadenia v dispozícii, nie sú 
postačujúce.

akty týkajúce sa opatrení potrebných na 
riešenie danej situácie na trhu, pričom sa 
dodržia všetky povinnosti vyplývajúce z 
medzinárodných dohôd uzavretých v 
súlade so ZFEÚ. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Tento článok poskytuje Komisii dôležité právomoci, aby mohla zasiahnuť v prípade krízy. 
Tieto výsady nie sú podrobne uvedené, ide o „bianko šek“. Tento článok slúžil ako základ pre 
pomoc na dobrovoľné zníženie produkcie mlieka v roku 2016. Vypustením poslednej časti 
prvého pododseku odseku 1 sa vypúšťa zle zadefinovaná podmienka, ktorá bráni uplatňovaniu 
tohto článku spolu s inými opatreniami.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 219 – odsek 1 – pododsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

26 d) V článku 219 ods. 1 sa štvrtý 
pododsek nahrádza takto:

Takými opatreniami sa v nevyhnutnom 
rozsahu a na čas potrebný na vyriešenie 
narušenia trhu alebo takejto hrozby môže 
rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, 
trvanie alebo iné aspekty ostatných 
opatrení ustanovených podľa tohto 
nariadenia, alebo sa môžu ustanoviť 
vývozné náhrady alebo úplne alebo 
čiastočne pozastaviť dovozné clá, a to 
podľa potreby aj na určité množstvá alebo 
obdobia.

„Takými opatreniami sa v nevyhnutnom 
rozsahu a na čas potrebný na vyriešenie 
narušenia trhu alebo takejto hrozby môže 
rozšíriť alebo zmeniť rozsah pôsobnosti, 
trvanie alebo iné aspekty ostatných 
opatrení ustanovených podľa tohto 
nariadenia, alebo sa môžu posilniť 
kontroly dovozu či upraviť smerom nadol
alebo nahor , úplne alebo čiastočne,
dovozné clá, a to podľa potreby aj na určité 
množstvá alebo obdobia. Opatrenia sa 
môžu týkať aj úpravy systému vstupných 
cien pre ovocie a zeleninu tým, že sa začne 
konzultácia s tretími krajinami 
vyvážajúcimi do Únie. “
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Keďže Komisia zrušila články 196 až 204 o vývozných subvenciách, odkaz na ne v článku 219 
by sa mal vypustiť. Na zachovanie rovnováhy medzi opatreniami, ktoré sa majú prijať v 
prípade nerovnováhy vo vnútorných cien smerom nahor alebo nadol, by sa mal vložiť odkaz 
na možnosť úpravy ciel smerom nahor alebo nadol, nielen na ich pozastavenie a na 
posilnenie kontrol dovozu.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 220 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26 e) Vkladá sa tento článok:

Článok 166 a

Systém znižovania výroby

1. V prípade vážnych nerovnováh na trhu 
a ak to výrobné techniky dovoľujú, je 
Komisia oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 227 s cieľom 
poskytnúť pomoc výrobcom v konkrétnom 
sektore uvedenom v článku 1 ods. 2, ktorí 
vo vymedzenom období zníži svoje 
dodávky v porovnaní s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka.

2. Táto pomoc sa udelí tak, že výrobcovia 
predložia žiadosť v členskom štáte, v 
ktorom majú sídlo, a použijú metódu 
stanovenú príslušným členským štátom.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosti 
o pomoc na zníženie výroby musia 
predložiť v mene výrobcov uznané 
organizácie alebo družstvá zriadené 
v súlade so vnútroštátnym právom. V 
takomto prípade členské štáty zabezpečia, 
aby sa pomoc v plnej výške dostala k 
výrobcom, ktorí skutočne obmedzili svoje 
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dodávky.

3. Ak účasť nestačí na obnovenie 
rovnováhy na trhu, Komisia je oprávnená 
stanoviť povinnosť znížiť výrobu 
v prípade všetkých výrobcov.

4. S cieľom zabezpečiť, aby sa tento 
program vykonával efektívne a primerane, 
je Komisia oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 227, v 
ktorých sa stanoví:

a) maximálny celkový objem alebo 
množstvo dodávok, ktoré sa majú znížiť 
na úrovni Únie v rámci systému 
znižovania;

b) dĺžka obdobia, na ktoré sa vzťahuje 
znižovanie, a v prípade potreby jeho 
predĺženie;

c) výška pomoci zodpovedajúca 
zníženému objemu alebo množstvu a 
príslušné finančné opatrenia;

d) kritériá, ktoré musia žiadatelia splniť, 
aby boli oprávnení na získanie pomoci a 
ich žiadosti o pomoc boli prípustné;

e) osobitné podmienky vykonávania tohto 
systému.

Or. fr

Odôvodnenie

Toto je prepis ustanovenia o znížení produkcie mlieka, ktoré sa uplatňovalo v roku 2016, do 
nariadenia o spoločnej organizácii trhov na základe článku 219. Tento článok umožňuje 
stanoviť tento mechanizmus v nariadení a zároveň umožňuje prechod od motivačného 
prístupu k prístupu donucovania.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 222
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26 f) Článok 222 sa vypúšťa.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento článok je klasifikovaný ako článok, ktorý podporuje kartel. V roku 2016 sa použil v 
kríze v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ale bez uvedenia výsledkov. Naopak, SPP musí 
byť prostriedkom na ochranu poľnohospodárov a spotrebiteľov pred zneužívaním monopolnej 
koncentrácie spracovania a distribúcie.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 223 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

26 g) V článku 223 ods. 1 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

Získané informácie možno predložiť alebo 
sprístupniť medzinárodným organizáciám a 
príslušným orgánom tretích krajín a možno 
ich zverejniť s výhradou ochrany osobných 
údajov a oprávneného záujmu podnikov o 
ochranu svojho obchodného tajomstva 
vrátane cien.

Získané informácie možno predložiť alebo 
sprístupniť medzinárodným organizáciám, 
Európskemu orgánu pre cenné papiere a 
trhy a príslušným orgánom tretích krajín a 
možno ich zverejniť s výhradou ochrany 
osobných údajov a oprávneného záujmu 
podnikov o ochranu svojho obchodného 
tajomstva vrátane cien. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Revízia smerníc zabezpečujúcich reguláciu európskych finančných trhov znamená pre 
Komisiu a vnútroštátne orgány povinnosť spolupracovať s finančnými orgánmi.
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 h (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 223 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

26 h) V článku 223 sa v odseku 3 dopĺňa 
tento pododsek:

Na zabezpečenie primeranej úrovne 
transparentnosti trhu a pri zohľadnení 
požiadaviek ochrany obchodného 
tajomstva môže Komisia v súlade s 
postupom uvedeným v odseku 2 prijať 
opatrenia vyžadujúce, aby účastníci trhu 
na mimoriadne nepriehľadných trhoch 
vykonávali svoje transakcie 
prostredníctvom elektronickej obchodnej 
platformy.

Or. fr

Odôvodnenie

Článok 223 poskytuje Komisii dôležité právomoci na zlepšenie transparentnosti na trhoch. 
Podobne ako v nariadení EMIR č. 648/2012 pre finančné trhy, budú mať regulačné orgány na 
trhu s poľnohospodárskymi výrobkami možnosť uložiť povinnosť, aby sa nepriehľadné 
mimoburzové transakcie vykonávali prostredníctvom elektronických obchodných platforiem.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225 – odsek 1 – písmená a až d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27) V článku 225 sa vypúšťajú písmená 
a) až d);

27) V článku 225 sa vypúšťajú písmená 
a), c) a d).

Or. fr
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Odôvodnenie

Spomedzi štyroch vypustení, ktoré navrhuje Komisia, sme proti vypusteniu písmena b) o 
vývoji situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

27 a) V článku 225 ods. 1 sa písmeno b) 
nahrádza takto:

b) do 30. júna 2014 a taktiež do 31. 
decembra 2018 o vývoji situácie na trhu s 
mliekom a mliečnymi výrobkami, a najmä 
o realizácii článkov 148 až 151, článku 152 
ods. 3 a článku 157 ods. 3 v ktorej 
predovšetkým posúdi účinok na výrobcov 
mlieka a na výrobu mlieka v 
znevýhodnených regiónoch v súvislosti so 
všeobecným cieľom udržania výroby v 
týchto regiónoch, a ktorá sa bude sa 
zaoberať možnými stimulmi na podporu 
toho, aby poľnohospodári pristúpili k 
spoločným výrobným zmluvám, spolu s 
príslušnými návrhmi;

„b) do 31. decembra 2018, 31. decembra 
2021 a taktiež do 31. decembra 2024 o 
vývoji situácie na trhu s mliekom a 
mliečnymi výrobkami, a najmä o realizácii 
článkov 148 až 151, článku 152 ods. 3 a 
článku 157 ods. 3 v ktorej predovšetkým 
posúdi účinok na výrobcov mlieka a na 
výrobu mlieka v znevýhodnených
regiónoch v súvislosti so všeobecným 
cieľom udržania výroby v týchto 
regiónoch, a ktorá sa bude sa zaoberať 
možnými stimulmi na podporu toho, aby 
poľnohospodári pristúpili k spoločným 
výrobným zmluvám, spolu s príslušnými 
návrhmi; k tejto správe sa pripojí 
akýkoľvek vhodný návrh“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1308)

Odôvodnenie

Riadenie ukončenia systému kvót na mlieko bolo veľmi problematické. Komisia musí aj 
naďalej zodpovedať za mobilizácie pák, ktoré sa poskytli členským štátom na zabezpečenie 
lepšej organizácie výrobcov, ale aj za vlastné činnosti v oblasti krízového riadenia.



PR\1167245SK.docx 53/79 PE623.922v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27 b) Do článku 225 sa dopĺňa toto 
písmeno:

d a) najneskôr do 30. júna 2019 o stratégii 
Komisie na čo najlepšie využitie 
ustanovení obsiahnutých v nariadení s 
cieľom predchádzať krízam na 
vnútorných poľnohospodárskych trhoch, 
ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku 
vystúpenia Spojeného kráľovstva, a riadiť 
ich.

Or. fr

Odôvodnenie

V tomto článku sa vyžaduje, aby Komisia podala správu o záležitostiach týkajúcich sa 
uplatňovania nariadenia. Vzhľadom na nízku aktivitu Komisie pri hodnotení 1. piliera SPP a 
vzhľadom na brexit je dôležité, aby Komisia navrhla stratégiu predchádzania krízam a 
krízového riadenia, hneď ako sa stanovia hlavné scenáre brexitu.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27 c) V článku 225 sa dopĺňa toto 
písmeno:

d b) najneskôr do 31. decembra 2019 o 
vymedzení rôznych typov krízy na 
poľnohospodárskych trhoch s cieľom 
stanoviť výkonnostný rámec Komisie pre 
posilnený dialóg s Európskym 
parlamentom a Radou
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Or. fr

Odôvodnenie

Správa sa žiada aj preto, aby Komisia vytvorila register na charakterizovanie krízových 
situácií na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami. Táto správa bude slúžiť ako základ na 
stanovenie výkonnostného rámca Komisie a v prípade potreby na jej zasahovanie.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 225 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27 d) Do článku 225 sa dopĺňa toto 
písmeno:

d c) najneskôr do 31. decembra 2020 o 
potenciáli nových informačných a 
komunikačných technológií na 
modernizáciu vzťahov Komisie 
s vnútroštátnymi orgánmi a podnikmi, a 
to najmä s cieľom zabezpečiť väčšiu 
transparentnosť trhov

Or. fr

Odôvodnenie

Zatiaľ čo cieľom reformy je zjednodušenie a modernizácia, Komisia nepredložila žiadne 
konkrétne návrhy na využitie nových informačných a komunikačných technológií s cieľom 
zlepšiť vzájomnú výmenu informácií medzi ňou, členskými štátmi a podnikmi, najmä pokiaľ 
ide o transparentnosť trhu.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 226 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28 a) Vkladá sa tento článok:

Článok 226 a

Plán krízového riadenia

1. Komisia vypracuje plán krízového 
riadenia na vykonávanie pomoci Únie 
financovanej z EPZF, aby sa umožnilo 
dosiahnutie cieľov SPP stanovených v 
článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, najmä cieľ stabilizácie trhov.

2. Na základe správy, v ktorej sa 
vymedzujú rôzne druhy kríz podľa článku 
225 písm. c), a hodnotenia týkajúceho sa 
najmä prvého piliera SPP Komisia stanoví 
intervenčnú stratégiu pre každý druh 
krízy. Vykoná sa analýza SWOT každého 
z nástrojov riadenia trhu vymedzených v 
tomto nariadení s cieľom identifikovať 
možné synergie medzi nástrojmi.

3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 227, 
aby stanovila kvantitatívne cieľového 
hodnoty a čiastkové ciele pre príspevok 
nástrojov tohto nariadenia k dosiahnutiu 
cieľov stanovených v článku 39 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie. Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
návrh plánu krízového riadenia najneskôr 
do 1. januára 2020. Na tomto základe 
predložia členské štáty Komisii svoje 
strategické plány SPP.

4. Plán krízového riadenia sa vzťahuje na 
obdobie od 1. januára 2021 do 
31. septembra 2027 s doložkou o 
preskúmaní v polovici trvania dňa 
30. júna 2024, počas ktorého sa 
optimalizuje celkový súlad so 
strategickými plánmi členských štátov na 
zvýšenie účinnosti pri využívaní verejných 
prostriedkov a na zvýšenie pridanej 
hodnoty EÚ.

Or. fr
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Odôvodnenie

Súhrnne sa preberajú články 91 a 113 návrhu nariadenia o strategických plánoch, v rámci 
ktorých musia členské štáty predložiť Komisii svoje rozhodnutia a zdôvodniť ich. Komisia by 
mala vymedziť svoju stratégiu na riešenie kríz, aby sa zodpovedala Parlamentu a Rade. 
Objasnenie tejto stratégie je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si členské štáty mohli 
stanoviť svoje priority.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 226 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28 b) Vkladá sa tento článok:

Článok 226 b

Výkonnostný rámec

1. Komisia vytvorí výkonnostný rámec na 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie výkonnosti plánu krízového 
riadenia počas jeho vykonávania.

2. Výkonnostný rámec obsahuje tieto 
prvky:

a) súbor spoločných ukazovateľov 
kontextu, výstupu, výsledku a vplyvu, 
ktorý slúži ako základ na monitorovanie, 
hodnotenie a každoročné podávanie správ 
o výkonnosti;

b) ročné cieľové hodnoty a čiastkové ciele 
stanovené vo vzťahu k príslušnému 
konkrétnemu cieľu pomocou 
ukazovateľov výsledku;

c) zber, uchovávanie a prenos údajov;

d) výročné správy o výkonnosti plánu 
krízového riadenia pre každú z dotknutých 
produkcií počas roka;

e) opatrenia týkajúce sa rezerv na 
zvýšenie efektívnosti pri využívaní EPZF 
ako celku.

3. Cieľom výkonnostného rámca je:
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a) posúdiť SPP z hľadiska vplyvu, 
účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, 
koherentnosti a pridanej hodnoty Únie;

b) informovať Európsky parlament a 
Radu o využití právomocí udelených 
Komisii v oblasti predchádzania krízam a 
krízového riadenia;

c) odkloniť sa od súčasnej logiky 
rozpočtovej spotreby EPZF;

d) vytvoriť systém proticyklického 
riadenia poľnohospodárskych trhov a 
príjmov, v ktorom Komisia optimalizuje 
využívanie verejných prostriedkov podľa 
hospodárskych cyklov, klimatických 
udalostí a geopolitického napätia.

Or. fr

Odôvodnenie

Súhrnne sa preberajú články 91 a 113 návrhu nariadenia o strategických plánoch, v rámci 
ktorých musia členské štáty predložiť Komisii svoje rozhodnutia a zdôvodniť ich. Komisia by 
mala vymedziť svoju stratégiu na riešenie kríz, aby sa zodpovedala Parlamentu a Rade. 
Objasnenie tejto stratégie je nevyhnutnou podmienkou toho, aby si členské štáty mohli 
stanoviť svoje priority.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Článok 227 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

28 c) V článku 227 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v tomto nariadení sa Komisii 
udeľuje na obdobie siedmich rokov od 20. 
decembra 2013. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto sedemročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 

„2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v tomto nariadení sa Komisii 
udeľuje na obdobie siedmich rokov od 20. 
decembra 2020. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto sedemročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje o 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
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parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia.

parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia. “

Or. fr

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

Odôvodnenie

Ide o aktualizáciu pre ďalšie programové obdobie.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha II – časť IX – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29 a) Do prílohy II časti IX sa dopĺňa 
tento bod:

2 a) „Včelí vosk“ je látka vytvorená 
výhradne zo sekrétu z voskových žliaz 
robotníc včely medonosnej (Apis 
Mellifera) a používaná pri výstavbe 
včelích plástov.

Or. fr

Odôvodnenie

Definícia včelárskych produktov: včelí vosk.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha II – časť IX – odsek 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29 b) Do prílohy II časti IX sa dopĺňa 
tento bod:

2 b) „Materská kašička“ je prírodná látka 
vylučovaná hypofaryngeálnou a 
mandibulárnou žľazou robotníc-krmičiek 
včely medonosnej. Táto látka je určená 
najmä na kŕmenie lariev a kráľovnej a 
ide o čerstvý, prírodný a nespracovaný 
produkt. Môže sa filtrovať (bez 
ultrafiltrácie), nesmú sa však do nej 
pridávať žiadne iné látky.

Or. fr

Odôvodnenie

Definícia včelárskych produktov: materská kašička.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha II – časť IX – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29 c) Do prílohy II časti IX sa dopĺňa 
tento bod:

2 c) „Propolis“ je živica výlučne 
prírodného a rastlinného pôvodu, ktorú 
robotnice včely medonosnej (Apis 
Mellifera) zbierajú z určitých rastlín a do 
ktorej následne pridávajú vlastné sekréty 
(najmä vosk a slinný sekrét). Táto živica 
sa používa najmä ako ochrana úľa.

Or. fr

Odôvodnenie

Definícia včelárskych produktov: propolis.¤
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Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha II – časť IX – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29 d) Do prílohy II časti IX sa dopĺňa 
tento bod:

2 d) „Peľové zrná“ sú nahromadené zrná 
peľu, ktoré zbierajú robotnice včely 
medonosnej (Apis meliffera) a následne 
ich zlepujú svojimi zadnými končatinami 
pomocou medu a/alebo nektáru a včelieho 
sekrétu.

Or. fr

Odôvodnenie

Definícia včelárskych produktov: peľové zrná.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha II – časť IX – odsek 2 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29 e) Do prílohy II časti IX sa dopĺňa 
tento bod:

2 e) „Včelí peľ“ alebo „včelí chlieb“ sú 
zrná peľu, ktoré včely ukladajú do buniek 
včelích plástov a ktoré sú predmetom 
prírodného spracovania vedúceho k 
prítomnosti enzýmov a komenzálnej 
mikroflóry. Používajú ho včely na 
kŕmenie včelích plodov.

Or. fr
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Odôvodnenie

Definícia včelárskych produktov: včelí peľ alebo včelí chlieb.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha II – časť IX – odsek 2 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29 f) Do prílohy II časti IX sa dopĺňa 
tento odsek:

2 f) „Včelí jed“ je sekrét z jedovej žľazy 
včely, ktorý včely používajú na obranu 
úľa pred útočníkmi.

Or. fr

Odôvodnenie

Definícia včelárskych produktov: včelí jed.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – názov

Platný text Pozmeňujúci návrh

31 a) Názov časti I sa nahrádza takto:

Mäso z hovädzieho dobytka vo veku do 12 
mesiacov

„Mäso z hovädzieho dobytka a oviec vo 
veku do 12 mesiacov“

Or. fr

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

Pojem jahňatá nie je na európskej úrovni harmonizovaný. Výrazný podiel zvierat starších ako
12 mesiacov sa však na európskom trhu predáva pod pojmom „jahňatá“ bez toho, aby sa 
naplnili očakávania spotrebiteľov z hľadiska jemnosti. V kontexte klesajúcej spotreby ovčieho 
mäsa, brexitu a rokovaní o dohodách s Austráliou a Novým Zélandom je potrebné zabrániť 
akémukoľvek zneužitiu jahňacieho mäsa.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – bod II – názov

Platný text Pozmeňujúci návrh

31 b) V časti I sa názov bodu II 
nahrádza takto:

II. Klasifikácia hovädzieho dobytka vo 
veku do 12 mesiacov na bitúnku

„II. Klasifikácia hovädzieho dobytka a 
oviec vo veku do 12 mesiacov na bitúnku“

Or. fr

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

Odôvodnenie

Pojem jahňatá nie je na európskej úrovni harmonizovaný. Výrazný podiel zvierat starších ako 
12 mesiacov sa však na európskom trhu predáva pod pojmom „jahňatá“ bez toho, aby sa 
naplnili očakávania spotrebiteľov z hľadiska jemnosti. V kontexte klesajúcej spotreby ovčieho 
mäsa, brexitu a rokovaní o dohodách s Austráliou a Novým Zélandom je potrebné zabrániť 
akémukoľvek zneužitiu jahňacieho mäsa.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – bod II – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

31 c) Do prílohy VII časti I bodu II sa 
dopĺňa tento odsek:
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Hospodárske subjekty pod dohľadom 
príslušného orgánu klasifikujú pri 
porážke všetky ovce vo veku do 12 
mesiacov do tejto kategórie:

Kategória A: jatočné telá oviec vo veku do 
12 mesiacov

Identifikačné písmeno kategórie: A.

Or. fr

Odôvodnenie

Pojem jahňatá nie je na európskej úrovni harmonizovaný. Výrazný podiel zvierat starších ako 
12 mesiacov sa však na európskom trhu predáva pod pojmom „jahňatá“ bez toho, aby sa 
naplnili očakávania spotrebiteľov z hľadiska jemnosti. V kontexte klesajúcej spotreby ovčieho 
mäsa, brexitu a rokovaní o dohodách s Austráliou a Novým Zélandom je potrebné zabrániť 
akémukoľvek zneužitiu jahňacieho mäsa.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – bod II – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

31 d) V prílohe VII časti I bode II sa 
odsek 2 nahrádza takto:

Toto zaradenie sa vykonáva na základe 
informácií obsiahnutých v sprievodných 
pasoch hovädzieho dobytka alebo, ak to nie 
je možné, na základe údajov obsiahnutých 
v počítačovej databáze ustanovenej v 
článku 5 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000.

Toto zaradenie sa vykonáva na základe 
informácií obsiahnutých v sprievodných 
pasoch hovädzieho dobytka alebo oviec 
alebo, ak to nie je možné, na základe 
údajov obsiahnutých v počítačovej 
databáze ustanovenej v článku 5 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1760/2000. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)
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Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 e (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – bod III – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

31 e) Do prílohy VII časti I bodu III sa 
dopĺňa tento odsek:

1 a. Mäso z oviec vo veku do 12 mesiacov 
sa v jednotlivých členských štátoch uvádza 
na trh len pod týmito obchodnými 
názvami ustanovenými pre každý členský 
štát:

Krajina, v ktorej sa mäso uvádza na trh:

Obchodné názvy, ktoré sa majú používať: 
jahňatá

Or. fr

Odôvodnenie

Pojem jahňatá nie je na európskej úrovni harmonizovaný. Výrazný podiel zvierat starších ako 
12 mesiacov sa však na európskom trhu predáva pod pojmom „jahňatá“ bez toho, aby sa 
naplnili očakávania spotrebiteľov z hľadiska jemnosti. V kontexte klesajúcej spotreby ovčieho 
mäsa, brexitu a rokovaní o dohodách s Austráliou a Novým Zélandom je potrebné zabrániť 
akémukoľvek zneužitiu jahňacieho mäsa.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 f (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – bod III – odsek 3 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

31 f) V prílohe VII časti I bode III 
odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

Obchodné názvy uvedené pre kategóriu V 
v bode A tabuľky uvedenej v odseku 1 a 
akýkoľvek nový názov odvodený od 
uvedených obchodných názvov sa môžu 

„Obchodné názvy uvedené pre kategóriu 
hovädzí dobytok V a kategóriu ovce A v 
bode A tabuľky uvedenej v odseku 1 a 
akýkoľvek nový názov odvodený od 
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používať len vtedy, ak sú splnené 
požiadavky tejto prílohy

uvedených obchodných názvov sa môžu 
používať len vtedy, ak sú splnené 
požiadavky tejto prílohy“

Or. fr

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

Odôvodnenie

Pojem jahňatá nie je na európskej úrovni harmonizovaný. Výrazný podiel zvierat starších ako 
12 mesiacov sa však na európskom trhu predáva pod pojmom „jahňatá“ bez toho, aby sa 
naplnili očakávania spotrebiteľov z hľadiska jemnosti. V kontexte klesajúcej spotreby ovčieho 
mäsa, brexitu a rokovaní o dohodách s Austráliou a Novým Zélandom je potrebné zabrániť 
akémukoľvek zneužitiu jahňacieho mäsa.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 g (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť I – bod III – odsek 3 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

31 g) V prílohe VII časti I bode III 
odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

Najmä výrazy „veau“, „telecí“, „Kalb“, 
„μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, 
„vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ a 
„teletina“ sa nemôžu používať v 
obchodných názvoch, ani sa nemôžu 
použiť na označenie mäsa hovädzieho 
dobytka vo veku viac ako 12 mesiacov.

„Najmä výrazy „veau“, „telecí“, „Kalb“, 
„μοσχάρι“, „ternera“, „kalv“, „veal“, 
„vitello“, „vitella“, „kalf“, „vitela“ a 
„teletina“ sa nemôžu používať v 
obchodných názvoch, ani sa nemôžu 
použiť na označenie mäsa hovädzieho 
dobytka vo veku viac ako 12 mesiacov. 
Podobne sa výraz jahňa nemôže používať 
v obchodných názvoch, ani sa nemôže 
použiť na označenie mäsa oviec vo veku 
viac ako 12 mesiacov. “

Or. fr

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

Výraz jahňa nie je na európskej úrovni harmonizovaný. Výrazný podiel zvierat starších ako 
12 mesiacov sa však na európskom trhu predáva pod označením „jahňa“ bez toho, aby sa 
naplnili očakávania spotrebiteľov z hľadiska jemnosti. V kontexte klesajúcej spotreby ovčieho 
mäsa, brexitu a rokovaní o dohodách s Austráliou a Novým Zélandom je potrebné zabrániť 
akémukoľvek zneužitiu jahňacieho mäsa.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 32
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VII – časť II – body 18 až 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

32) V prílohe VII časti II sa dopĺňajú 
tieto body 18 a 19:

vypúšťa sa

„18) Pojem „dealkoholizované“ sa 
môže používať spolu s názvom vinárskych 
výrobkov uvedených v bodoch 1 a 4 až 9, 
ak výrobok:

a) sa získava z vína vymedzeného v 
bode 1, šumivého vína vymedzeného v 
bode 4, akostného šumivého vína 
vymedzeného v bode 5, akostného 
aromatického šumivého vína 
vymedzeného v bode 6, zo sýteného vína 
vymedzeného v bode 7, z perlivého vína 
vymedzeného v bode 8 alebo zo sýteného 
perlivého vína vymedzeného v bode 9;

b) bol podrobený dealkoholizácii v 
súlade s procesmi uvedenými v prílohe 
VIII časti I oddiele E a

c) má celkový obsah alkoholu najviac 
0,5 obj. %.

19) Pojem „čiastočne 
dealkoholizované“ sa môže používať 
spolu s názvom vinárskych výrobkov 
uvedených v bodoch 1 a 4 až 9, ak 
výrobok:

a) sa získava z vína vymedzeného v 
bode 1, šumivého vína vymedzeného v 
bode 4, akostného šumivého vína 
vymedzeného v bode 5, akostného 
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aromatického šumivého vína 
vymedzeného v bode 6, zo sýteného vína 
vymedzeného v bode 7, z perlivého vína 
vymedzeného v bode 8 alebo zo sýteného 
perlivého vína vymedzeného v bode 9;

b) bol podrobený dealkoholizácii v 
súlade s procesmi uvedenými v prílohe 
VIII časti I oddiele E a

c) má celkový obsah alkoholu najviac 
0,5 obj. % a na základe procesov 
uvedených v prílohe VIII časti I oddiele E 
sa jeho celkový obsah alkoholu v 
porovnaní s jeho počiatočným celkovým 
obsahom alkoholu znížil o viac ako 20 
obj. %.“; “

Or. fr

Odôvodnenie

Vytvorenie tejto novej kategórie dealkoholizovaných vín nezodpovedá vymedzeniu pojmu 
víno, ktoré je stanovené v časti II prílohy VII nariadenia o spoločnej organizácii trhov. 
Dealkoholizované vína si vyžadujú pridanie príchutí, aby kompenzovali ich stratu alkoholu, a 
sú rovnocenné s priemyselnými výrobkami. Na tieto vinárske výrobky sa nevzťahujú pravidlá 
SOT, ale nariadenie (ES) č. 251/2014 o aromatizovaných vínach.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha VIII – časť I – oddiel E

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33) V prílohe VIII časti I sa dopĺňa 
tento oddiel E:

vypúšťa sa

„E. Procesy dealkoholizácie

Nasledujúce procesy dealkoholizácie, a to 
bez ohľadu na to, či sa používajú 
samostatne alebo v kombinácii, sa 
povoľujú na účely čiastočného zníženia 
obsahu etanolu vo vinárskych výrobkoch 
uvedených v bodoch 1 a 4 až 9 časti II 
prílohy VII, alebo jeho takmer úplného 
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odstránenia:

a) odparovanie v čiastočnom vákuu;

b) membránové techniky;

c) destilácia.

Procesy dealkoholizácie nesmú mať za 
následok organoleptické chyby vinárskeho 
výrobku. Pri odstraňovaní etanolu z 
vinárskych výrobkov nesmie dôjsť k 
zvýšeniu obsahu cukru v hroznovom 
mušte. “

Or. fr

Odôvodnenie

Vytvorenie tejto novej kategórie dealkoholizovaných vín nezodpovedá vymedzeniu pojmu 
víno, ktoré je stanovené v časti II prílohy VII nariadenia o spoločnej organizácii trhov. 
Dealkoholizované vína si vyžadujú pridanie príchutí, aby kompenzovali ich stratu alkoholu, a 
sú rovnocenné s priemyselnými výrobkami. Na tieto vinárske výrobky sa nevzťahujú pravidlá 
SOT, ale nariadenie (ES) č. 251/2014 o aromatizovaných vínach.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha XI

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33 a) Príloha XI sa vypúšťa.

Or. fr

Odôvodnenie

Systém kvót na cukor sa ruší. Komisia zabudla vypustiť prílohu XI.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha XII
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33 b) Príloha XII sa vypúšťa.

Or. fr

Odôvodnenie

Systém kvót na cukor sa ruší. Komisia zabudla vypustiť prílohu 12.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 33 c (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013
Príloha XIII

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

33 c) Príloha XII sa vypúšťa.

Or. fr

Odôvodnenie

Systém kvót na cukor sa ruší. Komisia zabudla vypustiť prílohu 13.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v 
podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené 
určitým zemepisným prostredím s jemu 
vlastnými prírodnými faktormi a prípadne 
aj ľudskými faktormi;

b) ktorého kvalita alebo vlastnosti sú v 
podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené 
určitým zemepisným prostredím a
prírodnými a ľudskými faktormi;

Or. fr
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Odôvodnenie

Tento PN požaduje zachovanie definície označenia pôvodu prispôsobením lisabonskej 
dohody. Ľudské faktory sú podstatné pri charakterizácii výrobku chráneného označenia 
pôvodu. Okrem toho by zmiernenie ľudských faktorov malo dôsledky na ochranu výrobkov na 
medzinárodnej úrovni, kde odporcovia často argumentujú podobnosti prírodných a 
zemepisných oblastí s cieľom zmierniť špecifickosť označení pôvodu.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) V článku 7 ods. 1 sa vypúšťa
písmeno d);

3) V článku 7 ods. 1 sa písmeno d)
nahrádza takto:

„d) prvky vysledovateľnosti svedčiace o 
tom, že výrobok pochádza z vymedzenej 
zemepisnej oblasti uvedenej v článku 5 
ods. 1 alebo 2; “

Or. fr

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

Odôvodnenie

Súčasné znenie písmena d) pokiaľ ide o definíciu vymedzenej zemepisnej oblasti, ktorá je 
obsiahnutá v špecifikácii, je nejednoznačné, navrhuje sa, aby sa mierne upravilo, pričom sa 
kladie dôraz na vysledovateľnosť výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným 
zemepisným označením.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012
Článok 15 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) V odseku 2 sa úvodná veta nahrádza vypúšťa sa
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takto: 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, 
môže Komisia prijímať vykonávacie akty, 
ktorými sa v odôvodnených prípadoch 
predĺži prechodné obdobie uvedené v 
odseku 1 tohto článku, ak sa preukáže, 
že:;

Or. fr

Odôvodnenie

Návrh Komisie, v ktorom sa už nestanovuje maximálne trvanie určitých prechodných období, 
oslabuje ochranu chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia. 
Nedostatok lehôt môže viesť k nejasnostiam pre spotrebiteľov a k nespravodlivému 
zaobchádzaniu s výrobcami.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre francúzske zámorské 
departmány: 267 580 000 EUR

— pre francúzske zámorské 
departmány: 278 410 000 EUR

Or. fr

Odôvodnenie

V PN sa požaduje zachovanie súčasného finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Azory a Madeiru: 102 080 000 — pre Azory a Madeiru: 106 210 000
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EUR EUR

Or. fr

Odôvodnenie

V PN sa požaduje zachovanie súčasného finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Kanárske ostrovy: 257 970 000
EUR

— pre Kanárske ostrovy: 268 420 000
EUR

Or. fr

Odôvodnenie

V PN sa požaduje zachovanie súčasného finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre francúzske zámorské 
departmány: 25 900 000 EUR

— pre francúzske zámorské 
departmány: 26 900 000 EUR

Or. fr

Odôvodnenie

V PN sa požaduje zachovanie súčasného finančného krytia.
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Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Azory a Madeiru: 20 400 000
EUR

— pre Azory a Madeiru: 21 200 000
EUR

Or. fr

Odôvodnenie

V PN sa požaduje zachovanie súčasného finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 228/2013
Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— pre Kanárske ostrovy: 69 900 000
EUR

— pre Kanárske ostrovy: 72 700 000
EUR

Or. fr

Odôvodnenie

V PN sa požaduje zachovanie súčasného finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 229/2013
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Únia financuje opatrenia stanovené 2. Únia financuje opatrenia stanovené 
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v kapitolách III a IV až do maximálnej 
výšky 23 000 000 EUR.

v kapitolách III a IV až do maximálnej 
výšky 23 930 000 EUR.

Or. fr

Odôvodnenie

V PN sa požaduje zachovanie súčasného finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 229/2013
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Suma pridelená na financovanie 
osobitného režimu zásobovania v zmysle 
kapitoly III nepresiahne 6 830 000 EUR.

3. Suma pridelená na financovanie 
osobitného režimu zásobovania v zmysle 
kapitoly III nepresiahne 7 110 000 EUR

Or. fr

Odôvodnenie

V PN sa požaduje zachovanie súčasného finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Vína umiestnené na trh alebo 
označené pred uplatnením príslušných 
ustanovení, ktoré nespĺňajú požiadavky 
tohto nariadenia, sa môžu uvádzať na trh 
až do vyčerpania zásob.

Or. fr
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Odôvodnenie

Tento PN sa týka vín označených pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia a najmä 
časti týkajúcej sa nových povinností označovania.

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 119 ods. 1 písm. ga), článok 119 
ods. 3b a článok 121 ods. 2a sa uplatňujú 
od ... [jeden rok odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa povinného označovania energetickými štítkami nadobudnú účinnosť 
jeden rok po prijatí delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 119 ods. 1 písm. gb) a článok 119 
ods. 3a sa uplatňujú od ... [dva roky odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa povinného označovania zoznamu zložiek nadobudnú účinnosť dva 
roky po prijatí delegovaného aktu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorý predložila Komisia, nie je 
v súlade s výzvami. Od roku 2014 postihla kríza príjmov v poľnohospodárstve väčšinu 
produkcie a ďalej zhoršila problém generačnej výmeny v populácii poľnohospodárov. 
Európski spotrebitelia nikdy nevenovali takú veľkú pozornosť obsahu svojich tanierov a 
nechápu, že EÚ neposkytuje väčšiu záruku kvality týchto výrobkov a dôstojnosti tých, ktorí 
ich vyrábajú.

Nastal čas prehodnotiť rozprávky z 90. rokov minulého storočia, keď sa v rámci SPP 
stanovila orientácia na trh, zatiaľ čo monopolná koncentrácia poľnohospodárskych dodávok, 
agropotravinárstva a distribúcie dosahovala svoj vrchol. V čase, keď multilateralizmus slabne 
a ponecháva priestor na nebývalú obchodnú vojnu, si Únia musí sama zabezpečiť strategickú 
autonómiu a znovu získať atribúty svojej potravinovej sebestačnosti, a ak to neurobí, čoraz 
viac sa bude posilňovať postavenie tých, ktorí chcú spochybniť európsku integráciu.

Spravodajca si nerobí ilúzie, pokiaľ ide o možnosť ukončiť rokovania pred koncom 
funkčného obdobia, keďže príslušný návrh bol predložený príliš neskoro a panuje neistota v 
súvislosti s nasledujúcim viacročným finančným rámcom, rozhodol sa však využiť návrh 
Komisie, ktorý je veľmi nedostatočný, na iniciovanie diskusie o potrebe zásadnej revízie 
nariadenia o spoločnej organizácii trhov s cieľom dosiahnuť, aby sa z neho stala skutočná 
regulácia v oblasti riadenia poľnohospodárskych kríz.

Ukončenie vývozných subvencií, ktoré navrhuje Komisia, sa vyžaduje vzhľadom na naše 
medzinárodné záväzky. Ak však už nie je potrebné vyvážať prebytky nášho vnútorného trhu, 
musíme mať k dispozícii páky na aktívne riadenie kríz. Nástroje sa už obsiahnuté v nariadení 
a reforma v roku 2013 ich posilnila. Zavedenie podpory na dobrovoľné zníženie produkcie 
mlieka v roku 2016 ukázalo, že tento typ nástrojov je účinný a môže dosiahnuť konsenzus v 
EÚ. Je však potrebné zlepšiť schopnosť reagovať, pokiaľ ide o mobilizáciu nástrojov na 
skutočné spoločné smerovanie trhu, k čomu prispeje revízia rezervy na krízové situácie, ktorú 
navrhla Komisia. Spravodajca sa domnieva, že cieľom nie je obmedziť právomoci Komisie a 
vrátiť sa k automatickému spusteniu nástrojov, naopak: Komisia by mala byť ako každý 
riadiaci orgán zodpovedná za vypracovanie akčnej stratégie v rámci výkonnosti, ktorá bude 
podporovať dialóg s Parlamentom a Radou.

Verejná intervencia (verejné skladovanie) by mala naďalej poskytovať bezpečnostnú sieť 
poslednej inštancie, keď sú ceny výrazne nižšie ako ich úroveň rovnováhy, ale mobilizácia
ďalších nástrojov by mala zabrániť vytváraniu nadmerných zásob. Spravodajca navrhuje, aby 
väčšina výroby, ktorá je oprávnená na pomoc poskytovanú súkromnému skladovaniu, mohla 
tiež využívať verejnú záchrannú sieť. Okrem toho navrhuje nové kritérium na uplatnenie 
dodatočných dovozných ciel s cieľom umožniť aktualizáciu cien a spúšťacích objemov, ktoré 
sa nezmenili už viac ako dvadsať rokov.
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S cieľom iniciovať vypracovanie stratégie krízového riadenia Komisie spravodajca vyzýva na 
vypracovanie dvoch správ: prvú o odpovediach na krízové situácie po vystúpení Spojeného 
kráľovstva z EÚ; druhú o charakterizovaní rôznych druhov krízových situácií na 
poľnohospodárskych trhoch. 

Celá SPP sa nedá zaslať späť členským štátom a národným strategickým plánom. Komisia 
musí aj naďalej zaručovať integritu spoločného trhu v prípade krízy. Bez výrazného zlepšenia 
podmienok odmeňovania poľnohospodárov lepšou reguláciou trhov, čo by poľnohospodárom 
umožnilo bezpečný prechod na model šetrný voči životnému prostrediu, bude SPP aj naďalej 
neúčinná, pokiaľ ide o životné prostredie a zmenu klímy.

Spravodajca podporuje prístup Komisie, ktorý spočíva vo väčšej zodpovednosti členských 
štátov a poľnohospodárov, najmä prostredníctvom silnejších organizácií výrobcov. Nesmie k 
tomu však dôjsť na úkor regiónov a Komisia musí vymedziť svoju úlohu pri riadení verejných 
kríz tak, aby čo najlepšie doplňovala súkromné riadenie zaisťované poľnohospodármi a ich 
organizáciami. Poistné riešenia, ako sú poisťovne a vzájomné fondy, nemôžu byť náhradou za 
verejnú intervenciu, pretože nijako nepomáhajú dlhodobo oslabeným trhom alebo trhom, 
ktoré zle fungujú v dôsledku nerovnováhy vyjednávacích pozícií.

S cieľom dosiahnuť pokrok pri posilňovaní postavenia hospodárskych subjektov spravodajca 
navrhuje, aby sa – v súlade s dôležitou prácou, ktorú Parlament vykonal v rokovaniach o 
súhrnnom nariadení – odstránili posledné neistoty, pokiaľ ide o možnosť lepšieho 
organizovania poľnohospodárov, a to v súvislosti s judikatúrou vo veci „čakanka“. Na druhej 
strane spravodajca vyzýva na vypustenie tzv. prokartelového článku 222, a to aj dočasne, 
keďže je neprijateľné, aby sa povoľovali kartely s cieľom napraviť dôsledky nadmernej 
deregulácie.

Spravodajca navrhuje rozšíriť ustanovenia o kontrole dodávok, ktoré sú v súčasnosti platné 
pre syry, šunky a víno, na všetky výrobky s chráneným označením pôvodu, chráneným 
zemepisným označením, ako aj na všetky výrobky označené úradným označením kvality 
(etikety atď.) a na všetky nové doplňujúce nepovinné vyhradené výrazy, ktoré sa týkajú najmä 
zdravia.

Lepšie organizovaní výrobcovia sa budú môcť podieľať na spravodlivejšom rozdelení 
pridanej hodnoty v rámci sektorov. Komplementárnosť medzi súkromným riadením rizík a 
verejným riadením kríz musí viesť k lepšiemu fungovaniu trhov, a tým k zvýšeniu podielu 
príjmov poľnohospodárskych podnikov z predaja výroby.

Spravodajca preto navrhuje ustanovenie o preskúmaní v polovici trvania, t. j. k 30. júnu 2024, 
s cieľom zlepšiť celkovú súdržnosť a účinnosť strategických plánov a nariadení o spoločnej 
organizácii trhov. Cieľom bude zvážiť možnosti, ako ustúpiť od podpory oddelenej pomoci, 
ktorá bude stále viac kriticky vnímaná našimi medzinárodnými partnermi, ako to bolo v 
prípade nedávneho útoku Spojených štátov amerických na španielske stolové olivy. Z 
dlhodobého hľadiska bude zásadné spojiť všetky nástroje umožňujúce proticyklické riadenie 
trhov a príjmov vrátane výrazne posilneného programu potravinovej pomoci a flexibilnejšej 
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politiky pre agropalivá s cieľom uprednostňovať potravinovú bezpečnosť pred 
nepotravinovým využitím a zmierňovať otrasy spôsobené nestabilitou poľnohospodárskych 
trhov.

Spravodajca poznamenáva, že návrh Komisie neobsahuje žiadne ustanovenia o regulačných 
zmenách zavedených revíziou finančných smerníc a nariadení (smernice Barniera), zatiaľ čo 
poľnohospodárske suroviny sú teraz súčasťou rámca dohľadu, ktorý je v pôsobnosti orgánov 
zodpovedných za reguláciu finančných trhov. V článku 25 ods. 1 nariadenia č. 596/2014 a 
článku 79 ods. 7 smernice 65/2014 sa však uvádza toto nariadenie a stanovujú sa v nich 
povinnosti spolupráce pre Komisiu v oblasti poľnohospodárskych výrobkov.

S cieľom kompenzovať typický nedostatok, keď sa v rámci Komisie marginalizujú útvary pre 
poľnohospodárstvo, spravodajca navrhuje, aby sa vložil odkaz na túto povinnosť spolupráce a 
doplnili sa ustanovenia o automatickom postupovaní informácií členských štátov Komisii, 
najmä tých informácií, ktoré sa týkajú dovozných licencií alebo verejných zásob. Takisto je 
potrebné doplniť článok 223 tým, že sa Komisii udelí právomoc požadovať používanie 
elektronických platforiem na výmenu informácií, aby sa zvýšila transparentnosť najmenej 
prehľadných mimoburzových trhov.

Vo všeobecnosti spravodajca požaduje vypracovanie správy o využívaní nových 
informačných a komunikačných technológií, najmä technológie blockchain, aby sa zlepšilo 
fungovanie trhov a znížila sa administratívna záťaž. Hoci správa pracovnej skupiny pre 
fungovanie poľnohospodárskych trhov upriamila pozornosť na túto tému už v roku 2016, 
Komisia v tejto oblasti nepredložila žiadne návrhy, aj keď zjednodušenie a modernizácia sú je 
hlavným heslom.

Spravodajca predkladá aj návrhy na rozšírenie právomocí medziodvetvových organizácií, 
pokiaľ ide o transparentnosť a kvalitu. V súvislosti s návrhom Komisie o dodržiavaní noriem 
Spoločenstva týkajúcimi sa vín v tranzite spravodajca navrhuje, aby sa rozšíril počet 
výrobkov, na ktoré sa vzťahujú obchodné pravidlá, s cieľom dosiahnuť väčšiu rovnosť 
v zaobchádzaní s európskymi výrobcami a výrobcami z tretích krajín.

So zreteľom na ustanovenia týkajúce sa odvetvia vinohradníctva a vinárstva spravodajca 
vyzýva, aby sa pokračovalo v systéme povolení na výsadbu aj po roku 2030, pričom sa 
zachová povinnosť vyhodnotenia tohto systému v roku 2023, aby sa k nemu mohli vyjadriť 
profesijné organizácie. Spravodajca nesúhlasí s návrhom Komisie na zmenu vymedzenia 
pojmu chránené označenie pôvodu v súlade s návrhom Dohody o obchodných aspektoch práv 
duševného vlastníctva (TRIPS) a vyzýva na prevzatie definície z medzinárodnej lisabonskej 
dohody. Spravodajca súhlasí s návrhom Komisie povoliť používanie nových odrôd viniča 
vrátane vín s označením pôvodu.

Spravodajca sa domnieva, že dealkoholizované vína nemôžu využívať rovnaký režim ako 
víno, pretože nezodpovedajú definícii uvedenej v časti II prílohy VII k nariadenia o spoločnej 
organizácii trhov. Neprítomnosť alkoholu sa musí kompenzovať pridaním umelých aróm, čo 
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zahŕňa priemyselný proces. Spravodajca sa domnieva, že je dôležité reagovať na požiadavky 
spotrebiteľov týkajúce sa transparentnosti. Informácie o kalorickej hodnote a zložkách vína 
musia byť uvádzané na etikete alebo v prípade zložiek sa môžu poskytovať v elektronickej 
forme.
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