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ERRATUM
ke zprávě

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro 
strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské 

politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem 
(EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Esther Herranz García
A8-0200/2019

Pozměňovací návrh 53 má znít takto:

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) S cílem zajistit, aby stanovení cílů 
členskými státy a koncepce intervencí byly 
vhodné a maximalizovaly přínos k cílům 
SZP, je nutné, aby strategie strategických 
plánů SZP vycházela z předchozí analýzy 
místních souvislostí a z posouzení potřeb 
ve vztahu k cílům SZP. 

(57) Je také důležité, aby strategické 
plány SZP mohly odpovídajícím způsobem 
reflektovat změny podmínek, struktur (jak 
vnitřních, tak vnějších) a tržní situace v 
členských státech, a aby je tudíž bylo 
možno časem upravovat, aby je 
reflektovaly.
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Pozměňovací návrh 302 má znít takto:

Pozměňovací návrh 302

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny nebo jejich sdružení 
mohou zřídit provozní fond. Tento fond je 
financován:

1. Organizace producentů v odvětví 
ovoce a zeleniny nebo jejich sdružení 
mohou zřídit provozní fond k financování 
operačních programů schválených 
členskými státy. Fond je financován 
příspěvky od samotné organizace 
producentů nebo sdružení organizací 
producentů nebo jejich partnerů, spolu 
s finanční pomocí poskytovanou podle 
článku 46.

Pozměňovací návrh 547 má znít takto:

Pozměňovací návrh 547

Návrh nařízení
Čl. 86 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Alespoň 5 % částek uvedených 
v příloze VII z částek uvedených 
v odstavci 4a tohoto článku musí být 
vyhrazeno na podporu redistributivní 
platby podle článku 26.

Pozměňovací návrh 706 má znít takto:

Pozměňovací návrh 706

Návrh nařízení
Čl. 138 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 a 141 
je svěřena Komisi na dobu sedmi let od 
data vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomocí nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto sedmiletého období. 
Přenesení pravomocí se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 4, 7, 11, 12, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 83, 94, 110, 
120 a 141 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost. 

Poslední řádek v tabulce v pozměňovacím návrhu 716 zní takto:

Znění navržené Komisí
* Většina ukazatelů dopadu již byla 
shromážděna prostřednictvím jiných kanálů 
(evropské statistiky, JRC, EEA, ...) a použita 
v rámci jiných právních předpisů EU nebo cílů 
udržitelného rozvoje. Údaje nemusí být 
pokaždé shromažďovány každý rok, ale i 
jednou za dva nebo tři roky. ** Směrnice o 
udržitelném používání pesticidů.

*Výsledky v podobě zástupných 
hodnot. Údaje každoročně oznamují 
členské státy za účelem sledování 
pokroku dosaženého při plnění cílů, 
které si stanovily v plánu SZP.

* Údaje oznámené ročně pro jejich 
vykázané výdaje.

** Podpora operačních skupin v 
rámci EIP spadá do ustanovení o 
spolupráci.

Pozměňovací návrh
* Většina ukazatelů dopadu již byla 
shromážděna prostřednictvím jiných kanálů 
(evropské statistiky, JRC, EEA, ...) a použita 
v rámci jiných právních předpisů EU nebo cílů 
udržitelného rozvoje. Údaje nemusí být pokaždé 
shromažďovány každý rok, ale i jednou za dva 
nebo tři roky. **Index opylovačů se použije 
poté, co Komise stanoví jeho metodiku. ** 
Směrnice o udržitelném používání pesticidů.

* Výsledky v podobě zástupných 
hodnot. Údaje každoročně oznamují 
členské státy za účelem sledování 
pokroku dosaženého při plnění cílů, 
které si stanovily v plánu SZP. 

*  Údaje oznámené ročně pro 
jejich vykázané výdaje.

** Podpora operačních skupin v 
rámci EIP spadá do ustanovení o 
spolupráci.

(Týká se všech jazykových znění. Oprava v pozměňovacím návrhu 302 se netýká IT. Oprava 
v pozměňovacím návrhu 175 se netýká CS, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, 
PT, RO, SK a SV.)


