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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 

gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (1a) Je dôležité vyrovnať rozloženie síl 

v rámci reťazca potravinovej výroby 

v prospech výrobcov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 

svojich prípravných prác uskutočňovala 

náležité konzultácie, a to aj na expertnej 

úrovni. Pri príprave a navrhovaní 

delegovaných aktov by Komisia mala 

zaistiť paralelné, včasné a primerané 

postúpenie príslušných dokumentov 

Európskemu parlamentu a Rade. 

(2) Je osobitne dôležité, aby Komisia 

vo všetkých fázach prípravy, vykonávania, 

monitorovania a hodnotenia uskutočnila 

vhodné konzultácie, a to aj na expertnej 

úrovni. Verejná účasť by sa mala 

zachovať na miestnej, regionálnej, 

celoštátnej a európskej úrovni. Pri 

príprave a navrhovaní delegovaných aktov 

by Komisia mala zaistiť paralelné, včasné a 

primerané postúpenie príslušných 

dokumentov Európskemu parlamentu 

a Rade. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (5a) Je potrebné brať do úvahy ciele, 

ktoré stanovila Európska komisia pre 

budúcu spoločnú poľnohospodársku 

politiku v oblasti trvalo udržateľného 

riadenia prírodných zdrojov, potravinovej 

bezpečnosti, poľnohospodárskych 

činností v celej Európe, vyváženého 

regionálneho rozvoja, 

konkurencieschopnosti európskej 

poľnohospodárskej výroby 

a zjednodušenia SPP. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (5b) Pre poľnohospodárov je dôležité 

najmä to, aby sa zjednodušili 

administratívne predpisy týkajúce sa 

vykonávania spoločnej 

poľnohospodárskej politiky, pričom ak by 

sa nezjednodušili, výsledkom by bola 

nadmerná štandardizácia kritérií, ktoré by 

nemuseli zohľadňovať osobitné miestne 

a regionálne charakteristiky. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(30) Financovanie Úniou sa vyžaduje na 

povzbudenie schválených organizácií 

hospodárskych subjektov k vypracovaniu 

pracovných programov na účel zlepšenia 

kvality výroby olivového oleja a stolových 

olív. V uvedenom kontexte by sa týmto 

nariadením malo ustanoviť, že sa podpora 

(30) Financovanie Úniou sa vyžaduje na 

povzbudenie schválených organizácií 

hospodárskych subjektov k vypracovaniu 

pracovných programov na účel zlepšenia 

kvality výroby olivového oleja a stolových 

olív, najmä pokiaľ ide o tie regióny krajín 

na juhu EÚ, ktoré sa špecializujú na tento 
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Únie bude udeľovať v súlade s prioritami, 

ktoré sú prisúdené činnostiam 

vykonávaným v rámci príslušných 

pracovných programov. Dotknuté činnosti 

by sa však mali obmedzovať na tie 

najužitočnejšie a spolufinancovanie by sa 

malo zaviesť, aby sa zlepšila kvalita takých 

programov. 

druh výroby. V uvedenom kontexte by sa 

týmto nariadením malo ustanoviť, že sa 

podpora Únie bude udeľovať v súlade 

s prioritami, ktoré sú prisúdené činnostiam 

vykonávaným v rámci príslušných 

pracovných programov. Dotknuté činnosti 

by sa však mali obmedzovať na tie 

najužitočnejšie a spolufinancovanie by sa 

malo zaviesť, aby sa zlepšila kvalita takých 

programov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(37) V regiónoch, v ktorých je miera 

organizovania výroby v sektore ovocia 

a zeleniny slabá, by sa malo povoliť 

poskytovanie dodatočných vnútroštátnych 

finančných príspevkov. V prípade 

členských štátov, ktoré sú výnimočne 

znevýhodnené z hľadiska štruktúr, by 

uvedené príspevky mala Únia preplácať. 

(37) V regiónoch, v ktorých je miera 

organizovania výroby v sektore ovocia 

a zeleniny slabá, najmä v horských 

a ostrovných regiónoch alebo v regiónoch 

krajín na juhu EÚ, ktoré sú mimoriadne 

zasiahnuté nepredvídateľnými 

klimatickými udalosťami, ako je sucho, 
by sa malo povoliť poskytovanie 

dodatočných vnútroštátnych finančných 

príspevkov. V prípade členských štátov, 

ktoré sú výnimočne znevýhodnené 

z hľadiska štruktúr a zasiahnuté súčasnou 

hospodárskou a sociálnou krízou, by 

uvedené príspevky mala Únia preplácať. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 54 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(54) Vzhľadom na záujem spotrebiteľov 

získať primerané a transparentné 

informácie o výrobkoch by malo byť 

možné určiť v jednotlivých prípadoch 

miesto produkcie na adekvátnej zemepisnej 

úrovni, pričom sa vezmú do úvahy 

(54) Vzhľadom na záujem spotrebiteľov 

získať primerané a transparentné 

informácie o výrobkoch by malo byť 

možné určiť v jednotlivých prípadoch 

miesto produkcie na adekvátnej zemepisnej 

úrovni pri zohľadnení vplyvov, ktoré môže 
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osobitosti niektorých sektorov, najmä tie, 

ktoré sa týkajú spracovaných 

poľnohospodárskych výrobkov 

neúplná a nesprávna informácia spôsobiť 

v hospodársko-výrobných kruhoch danej 

oblasti, pričom sa vezmú do úvahy 

regionálne osobitosti niektorých sektorov, 

najmä tie, ktoré sa týkajú spracovaných 

poľnohospodárskych výrobkov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Komisia je oprávnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 160, 

ak je to potrebné na zaistenie trhovej 

transparentnosti ustanoviť podmienky, za 

ktorých môže rozhodovať o poskytnutí 

pomoci na súkromné skladovanie pri 

výrobkoch uvedených v článku 16, pričom 

zohľadní priemerné ceny zaznamenané v 

Únii a referenčné ceny príslušných 

výrobkov alebo potrebu reagovať na 

výnimočne ťažkú trhovú situáciu alebo 

hospodársky vývoj daného sektora v 

jednom členskom štáte alebo viacerých 

členských štátoch. 

1. Komisia je oprávnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 160, 

ak je to potrebné na zaistenie trhovej 

transparentnosti ustanoviť podmienky, za 

ktorých môže rozhodovať o poskytnutí 

pomoci na súkromné skladovanie pri 

výrobkoch uvedených v článku 16, pričom 

zohľadní priemerné ceny zaznamenané v 

Únii a referenčné ceny príslušných 

výrobkov alebo potrebu reagovať na 

výnimočne ťažkú a obmedzujúcu trhovú 

situáciu alebo na hospodársky vývoj 

a situácie daného sektora, ktoré zásadným 

spôsobom ovplyvňujú výrobu a uvádzanie 

výrobkov na trh v regiónoch EÚ, v 

jednom členskom štáte alebo viacerých 

členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(a) 50 % v menej rozvinutých regiónoch; (a) 60 % v menej rozvinutých regiónoch; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 48 – odsek 4 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(b) 40 % v iných ako menej rozvinutých 

regiónoch; 

(b) 50 % v iných ako menej rozvinutých 

regiónoch; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 112 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Vzhľadom na potrebu povzbudzovať 

činnosť organizácií uvedených v článkoch 

106 až 108 zameranú na uľahčenie 

prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu s 

výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia 

výrobkov z trhu, je Komisia oprávnená, 

pokiaľ ide o sektory živých rastlín, 

hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového 

mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec a 

hydinového mäsa, prijímať v súlade s 

článkom 160 delegované akty týkajúce sa 

týchto opatrení: 

Vzhľadom na potrebu povzbudzovať 

činnosť organizácií uvedených v článkoch 

106 až 108 zameranú na uľahčenie 

prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu 

s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia 

výrobkov z trhu, je Komisia oprávnená, 

pokiaľ ide o všetky sektory uvedené 

v článku 1 ods. 2, sektory živých rastlín, 

hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového 

mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec 

a hydinového mäsa, prijímať v súlade 

s článkom 160 delegované akty týkajúce sa 

týchto opatrení: 
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