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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V uplynulých letech prošla SZP významným reformním procesem. Tato fáze má sice zásadní 
význam pro budoucnost největší evropské politiky, nedokáže však poskytnout náležité řešení 
hlavních úkolů, které před námi stojí. SZP musí zajistit pro naši společnost základní veřejné 
statky: zajišťování potravin, udržitelný růst a nabídnout konkrétní odpověď na krizi týkající se 
životního prostředí a klimatu. Aby zajistila splnění těchto cílů, musí odpovídajícím způsobem 
podporovat příjmy zemědělců a míru zaměstnanosti v zemědělství, zejména ve venkovských 
oblastech.

Aby to SZP dokázala, je nanejvýš důležité, aby byla zachována stejná úroveň financování 
v příštím víceletém finančním rámci. Po brexitu a dalších naléhavých celosvětových 
událostech, které vyžadují výraznější podporu z rozpočtu EU, chápu nutnost financování 
nových politik, to by však nemělo být na úkor tradiční společné politiky EU, od níž se po 
desetiletí požadují nové a náročné úkoly.

Nový návrh Komise zavádí nový model na základě devíti cílů a klade důraz na cíle politiky 
v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Navrhuji změnit dva z těchto devíti cílů, aby 
byly více v souladu se stávajícími právními předpisy v oblasti životního prostředí. Návrh 
definuje nové paradigma, které členským státům ponechává prostřednictvím jejich 
strategických plánů více flexibility, a přesun směrem k politice více založené na výkonnosti.

Ačkoli vítám novou posílenou podmíněnost a potenciál povinného ekorežimu, což by mohlo 
odměnit ty zemědělce, kteří konkrétně přispívají ke splnění klimatických a environmentálních 
cílů EU a vnitrostátních cílů, tento nový návrh nechává podle mého názoru členským státům 
velký prostor pro vlastní uvážení při vynakládání prostředků a při stanovování úrovně ambicí. 
To by bohužel mohlo vést k situaci, kdy máme 27 zemědělských politik, čímž přijdeme 
o společnou „duši“ SZP. Proto bych rád posílil společné aspekty návrhu, doplnil do 
základního aktu některé prvky a omezil prostor pro vlastní uvážení členských států. 
Samozřejmě, že určitý stupeň flexibility považuji za pozitivní a v souladu se zásadou 
subsidiarity, neměli bychom však členským státům umožnit utvářet v budoucnosti 
zemědělství, které se bude ubírat různými směry a bude k zemědělcům přistupovat naprosto 
rozdílně u stejné práce a stejných činností.

Nová SZP zaměřená na výkonnost navíc vyžaduje pevný rámec, který umožní řádně posoudit 
a sledovat výsledky politiky ve vztahu ke konkrétním cílům stanoveným v každém členském 
státě. V této souvislosti bychom měli být velmi opatrní, abychom se vyvarovali nedostatků, 
a zajistili tak důslednou odpovědnost za výdaje a výsledky. 

Kromě toho návrh předpokládá rovněž určitou míru flexibility členských států, pokud jde 
o převod mezi jednotlivými prostředky, až 15 % přímých plateb může být převedeno do 
příspěvku na EZFRV a naopak, a vyšší procento může být převedeno pouze z prvního do 
druhého pilíře na intervencí v oblasti environmentálních a klimatických cílů. Považuji za 
účinnější umožnit pouze převody z prvního do druhého pilíře.

Měli bychom mít stále na paměti, že úkolem budoucnosti nebude pouze produkovat více 
bezpečných a vysoce kvalitních zemědělských produktů, ale produkovat potraviny účinněji 
a udržitelněji a zajistit zároveň konkurenceschopnost našich zemědělců, a poskytnout jim 
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tudíž spravedlivou ekonomickou kompenzaci za environmentální služby, které poskytují 
společnosti. V tomto směru vítám zaměření na mladé lidi. Jsem pevně přesvědčen, že mladí 
lidé musí být v centru SZP po roce 2020: pokud nebudeme důrazněji konat v tomto směru, 
nemá evropské zemědělství – a nejenom ono – žádnou budoucnost.

Na závěr bych rád zdůraznil, že se máme vyslovit v době, kdy tento Parlament směřuje ke 
konci volebního období. Máme samozřejmě v úmyslu ukončit zbývající legislativní práci, 
včetně tohoto důležitého právního předpisu, navzdory omezenému času, který máme 
k dispozici, a nedostatečné znalosti zdrojů, které budou k dispozici pro SZP v novém 
víceletém finančním rámci, a to s ohledem na probíhající jednání. Definovat podrobnosti této 
politiky, aniž by bylo přesně známo, kolik prostředků je k dispozici, není snadný úkol. 
Připadá mi proto vhodné odložit datum vstupu tohoto nařízení v platnost na rok 2023 s cílem 
umožnit hladký přechod ze současné SZP na nový model budoucnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je nanejvýš důležité, aby byla pro 
SZP ve víceletém finančním rámci na 
období 2021–2027 zachována stejná 
úroveň financování jako ve víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Model realizace by neměl vést 
k situaci, kdy máme 27 různých 
zemědělských politik, což by ohrozilo 
společného ducha SZP a vedlo 
k deformacím. Členským státům by měla 
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být ponechána určitá míra flexibility 
v rámci pevného společného regulačního 
rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP 
nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“ mohou intenzivnější 
působení trhu, klimatické změny a s nimi 
spojené častější a silnější klimatické 
události, ale i sanitární a fytosanitární krize 
vést k riziku nestálých cen a zvýšeného 
tlaku na příjmy. Proto, ačkoli jsou za 
vytváření strategií svých zemědělských 
podniků zodpovědní samotní zemědělci, 
měl by být vytvořen pevný rámec 
zajišťující vhodné řízení rizik. Z tohoto 
důvodu mohou členské státy a zemědělci 
vycházet z unijní platformy řízení rizik pro 
budování kapacity, aby zemědělcům mohly 
být poskytnuty adekvátní finanční nástroje 
pro investice a přístup k pracovnímu 
kapitálu, školení a přenosu znalostí a rad.

(15) V kontextu širší tržní orientace SZP 
nastíněné ve sdělení „Budoucnost potravin 
a zemědělství“ mohou intenzivnější 
působení trhu, obchodní dohody s třetími 
zeměmi, klimatické změny a s nimi spojené 
častější a silnější klimatické události, ale 
i sanitární a fytosanitární krize vést k riziku 
nestálých cen a zvýšeného tlaku na příjmy. 
Proto, ačkoli jsou za vytváření strategií 
svých zemědělských podniků zodpovědní 
samotní zemědělci, měl by být vytvořen 
pevný rámec zajišťující vhodné řízení rizik. 
Z tohoto důvodu mohou členské státy 
a zemědělci vycházet z unijní platformy 
řízení rizik pro budování kapacity, aby 
zemědělcům mohly být poskytnuty 
adekvátní finanční nástroje pro investice 
a přístup k pracovnímu kapitálu, školení 
a přenosu znalostí a rad.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) SZP by měla zajistit, že členské 
státy zlepší realizaci environmentálních 
cílů při současném respektování místních 

(31) SZP by měla zajistit, že členské 
státy zlepší realizaci environmentálních 
cílů při současném respektování místních 
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potřeb a skutečných okolností zemědělců. 
Členské státy by měly v rámci přímých 
plateb ve strategickém plánu SZP stanovit 
ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež 
by měly být plně koordinovány s dalšími 
relevantními intervencemi. Ty by měly být 
členskými státy definovány jako platby 
poskytované buď jako stimuly a náhrady za 
veřejně prospěšná opatření zemědělských 
postupů přínosných pro životní prostředí 
a klima, nebo jako kompenzace za 
zavedení těchto postupů. V obou případech 
by měly cílit na vylepšení 
environmentálního a klimatického plnění 
SZP a měly by být následně vnímány tak, 
že přesahují povinné požadavky, které jsou 
již předepsané v systému podmíněnosti. 
Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí 
ekorežimy pro zemědělské postupy, např. 
lepší obhospodařování trvalých pastvin 
a krajinných prvků a ekologické 
zemědělství. Tyto režimy mohou rovněž 
zahrnovat „vstupní režímy“, které mohou 
být podmínkou pro vytvoření 
ambicióznějších závazků rozvoje venkova.

potřeb a skutečných okolností zemědělců. 
Členské státy by měly v rámci přímých 
plateb ve strategickém plánu SZP stanovit 
ekorežimy dobrovolné pro zemědělce, jež 
by měly být plně koordinovány s dalšími 
relevantními intervencemi. Ty by měly být 
členskými státy definovány jako platby 
poskytované buď jako stimuly a náhrady za 
veřejně prospěšná opatření zemědělských 
postupů přínosných pro životní prostředí 
a klima, nebo jako kompenzace za 
zavedení těchto postupů. V obou případech 
by měly cílit na vylepšení 
environmentálního a klimatického plnění 
SZP a měly by být následně vnímány tak, 
že přesahují povinné požadavky, které jsou 
již předepsané v systému podmíněnosti. 
Členské státy mohou rozhodnout, že zřídí 
ekorežimy pro zemědělské postupy, např. 
lepší obhospodařování trvalých pastvin 
a trvalých krajinných prvků, a ekologické 
zemědělství by mělo být podporováno 
prostřednictvím ekorežimů na základě 
seznamu zemědělských postupů 
příznivých pro klima a životní prostředí 
vypracovaného Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Opatření v lesnictví by měla 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesnictví a měla by být založena 
na národních nebo subnárodních 
programech lesnictví členských států nebo 
jejich rovnocenných nástrojích, které by 
měly navazovat na závazky vyplývající 
z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových 
plynů a jejich pohlcování v důsledku 
využívání půdy, změny ve využívání půdy 
a lesnictví [nařízení o LULUCF] a na 

(39) Opatření v lesnictví by měla 
přispívat k provádění strategie Unie 
v oblasti lesnictví a měla by být založena 
na národních nebo subnárodních 
programech lesnictví členských států nebo 
jejich rovnocenných nástrojích, které by 
měly navazovat na závazky vyplývající 
z nařízení o zahrnutí emisí skleníkových 
plynů a jejich pohlcování v důsledku 
využívání půdy, změny ve využívání půdy 
a lesnictví [nařízení o LULUCF] a na 
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závazky, které byly přijaty na 
ministerských konferencích o ochraně lesů 
v Evropě. Intervence by měly vycházet 
z plánů obhospodařování lesů nebo 
z rovnocenných dokumentů a mohou 
zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti 
a udržitelné obhospodařování lesa včetně 
zalesňování půdy a vytváření a regenerace 
agrolesnických systémů; ochranu, obnovu 
a zlepšení lesních zdrojů, a to s ohledem 
na potřeby spojené s přizpůsobením se; 
investice do záruk a zlepšování ochrany 
a odolnosti lesa a vytváření lesních 
ekosystémů a klimatických služeb 
a opatření a investice na podporu energie 
z obnovitelných zdrojů a biohospodářství.

závazky, které byly přijaty na 
ministerských konferencích o ochraně lesů 
v Evropě. Intervence by měly vycházet 
z plánů obhospodařování lesů nebo 
z rovnocenných dokumentů a mohou 
zahrnovat rozvoj zalesněné oblasti 
a udržitelné obhospodařování lesa včetně 
zalesňování půdy, předcházení požárům
a vytváření a regenerace agrolesnických 
systémů; ochranu, obnovu a zlepšení 
lesních zdrojů, a to s ohledem na potřeby 
spojené s přizpůsobením se; investice do 
záruk a zlepšování ochrany a odolnosti lesa 
a vytváření lesních ekosystémů 
a klimatických služeb a opatření a investice 
na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
a biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) EZZF by měl i nadále financovat 
typy intervencí ve formě přímých plateb 
i odvětvové typy intervencí, 
přičemž EZFRV by měl i nadále 
financovat typy intervencí pro rozvoj 
venkova, jak jsou popsány v tomto 
nařízení. Pravidla pro finanční řízení SZP 
by měla být pro oba fondy a jimi 
podporované aktivity stanovená samostatně 
a zohledněna by přitom měla být 
skutečnost, že nový model realizace 
poskytuje členským státům větší flexibilitu 
a decentralizaci při dosahování jejich cílů. 
Typy intervencí podle tohoto nařízení by se 
měly vztahovat na období od 1. ledna 2021
do 31. prosince 2027.

(47) EZZF by měl i nadále financovat 
typy intervencí ve formě přímých plateb 
i odvětvové typy intervencí, 
přičemž EZFRV by měl i nadále 
financovat typy intervencí pro rozvoj 
venkova, jak jsou popsány v tomto 
nařízení. Pravidla pro finanční řízení SZP 
by měla být pro oba fondy a jimi 
podporované aktivity stanovená samostatně 
a zohledněna by přitom měla být 
skutečnost, že nový model realizace 
poskytuje členským státům větší flexibilitu 
a decentralizaci při dosahování jejich cílů. 
Typy intervencí podle tohoto nařízení by se 
měly vztahovat na období od 1. ledna 2023
do 31. prosince 2027.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Za správu a provádění každého 
strategického plánu SZP by měl být 
zodpovědný řídicí orgán. Jeho povinnosti 
by měly být stanoveny v tomto nařízení. 
Řídicí orgán by měl mít možnost přenést 
část svých povinností a ponechat si 
odpovědnost za účinnost a správnost řízení. 
Členské státy by měly zajistit, aby při 
řízení a provádění strategických plánů SZP 
byly finanční zájmy Unie chráněny 
v souladu s [nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] 
[nové finanční nařízení] a nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) X 
[nové horizontální nařízení].

(69) Za správu a provádění každého 
strategického plánu SZP by měl být 
zodpovědný řídicí orgán. Nicméně 
v případě regionalizace prvků 
souvisejících s politikou rozvoje venkova 
by členské státy měly mít možnost zřídit 
regionální řídící orgány. Jejich povinnosti 
by měly být stanoveny v tomto nařízení. 
Řídicí orgán by měl mít možnost přenést 
část svých povinností a ponechat si 
odpovědnost za účinnost a správnost řízení. 
Členské státy by měly zajistit, aby při 
řízení a provádění strategických plánů SZP 
byly finanční zájmy Unie chráněny 
v souladu s [nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) X] 
[nové finanční nařízení] a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) X 
[nové horizontální nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(83) V zájmu zajištění právní jistoty, 
ochrany práv zemědělců a zaručení 
hladkého, soudržného a účinného 
fungování typů intervencí v podobě 
přímých plateb by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty, 
pokud jde o pravidla podmiňující 
poskytnutí plateb používáním 
certifikovaných osiv určitých odrůd konopí 
a postup při určování odrůd konopí 
a ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu 

(83) V zájmu zajištění právní jistoty, 
ochrany práv zemědělců a zaručení 
hladkého, soudržného a účinného 
fungování typů intervencí v podobě 
přímých plateb by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat některé akty, 
pokud jde o pravidla podmiňující 
poskytnutí plateb používáním 
certifikovaných osiv určitých odrůd konopí 
a postup při určování odrůd konopí 
a ověřování obsahu tetrahydrokanabinolu 
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v těchto odrůdách; pravidla pro dobrý 
zemědělský a environmentální stav 
a některé související prvky v souvislosti 
s požadavky způsobilosti a pravidla 
týkající se obsahu ohlášení a požadavků na 
aktivaci platebních nároků; další pravidla 
pro ekorežimy; opatření, která mají 
zamezit tomu, aby příjemci podpory příjmu 
vázané na produkci, byli postiženi 
strukturální nerovnováhou na trhu v daném 
odvětví, včetně rozhodnutí, že taková 
podpora může být i nadále vyplácena až 
do roku 2027 na základě produkčních 
jednotek, na něž byla poskytnuta 
v minulém referenčním období; pravidla 
a podmínky schvalování půdy a odrůd pro 
účely specifické platby za bavlnu 
a pravidla pro podmínky pro přiznání této 
platby.

v těchto odrůdách; pravidla pro dobrý 
zemědělský a environmentální stav 
a některé související prvky v souvislosti 
s požadavky způsobilosti a pravidla 
týkající se obsahu ohlášení a požadavků na 
aktivaci platebních nároků; další pravidla 
pro ekorežimy, včetně stanovení seznamu 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí; opatření, která 
mají zamezit tomu, aby příjemci podpory 
příjmu vázané na produkci, byli postiženi 
strukturální nerovnováhou na trhu v daném 
odvětví, včetně rozhodnutí, že taková 
podpora může být i nadále vyplácena až 
do roku 2027 na základě produkčních 
jednotek, na něž byla poskytnuta 
v minulém referenčním období; pravidla 
a podmínky schvalování půdy a odrůd pro 
účely specifické platby za bavlnu 
a pravidla pro podmínky pro přiznání této 
platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(93) Aby se zajistila právní jistota 
a kontinuita, speciální opatření pro 
Chorvatsko ohledně postupného zavádění 
přímých plateb a doplňkových národních 
přímých plateb v rámci zaváděcího 
mechanismu by měla platit až do 1. ledna 
2021.

(93) Aby se zajistila právní jistota 
a kontinuita, speciální opatření pro 
Chorvatsko ohledně postupného zavádění 
přímých plateb a doplňkových národních 
přímých plateb v rámci zaváděcího 
mechanismu by měla platit až do 1. ledna 
2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se použije na podporu 
Unie financovanou z EZZF a EZFRV 
a určenou na intervence uvedené ve 
strategickém plánu SZP vypracovaném 
jednotlivými členskými státy a schváleném 
Komisí, který se vztahuje na období od 
1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

2. Toto nařízení se použije na podporu 
Unie financovanou z EZZF a EZFRV 
a určenou na intervence uvedené ve 
strategickém plánu SZP vypracovaném 
jednotlivými členskými státy a schváleném 
Komisí, který se vztahuje na období od 
1. ledna 2023 do 31. prosince 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) „trvalými travními porosty 
a stálými pastvinami“ (společně 
označovanými jako „trvalé travní porosty“) 
se rozumí půda, která nebyla zahrnuta do 
střídání plodin v zemědělském podniku po 
dobu pěti či více let a která je využívána 
k pěstování trav nebo jiných bylinných 
pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo 
uměle vytvořených (umělý osev) plochách;
Lze sem zařadit i jiné druhy jako křoviny 
nebo stromy, které mohou být spásány 
nebo které mohou produkovat krmivo;

iii) „trvalými travními porosty 
a stálými pastvinami“ (společně 
označovanými jako „trvalé travní porosty“) 
se rozumí půda, která je využívána k 
pěstování trav nebo jiných bylinných 
pícnin na přírodních (přirozený osev) nebo 
uměle vytvořených (umělý osev) plochách
a která nebyla zahrnuta do střídání plodin 
v zemědělském podniku po dobu pěti let či 
více, jakož i půda, která nebyla po dobu 
nejméně pěti let zorána; může zahrnovat
i jiné druhy jako křoviny nebo stromy, 
které mohou být spásány, jakož i jiné 
druhy, jako křoviny nebo stromy, které 
mohou produkovat krmivo, pokud trávy a 
jiné bylinné pícniny i nadále převažují.

Členské státy mohou rovněž rozhodnout, 
že za trvalé travní porosty považují:

a) půdu, kterou lze spásat a která tvoří 
součást zavedených místních postupů 
v případech, kdy na plochách využívaných 
jako pastviny tradičně nepřevažují trávy 
a jiné bylinné pícniny; nebo

b) půdu, kterou lze spásat a na které trávy 
a jiné bylinné pícniny na plochách 
využívaných jako pastviny nepřevažují 
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nebo se zde nevyskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat udržitelný rozvoj 
přírodních zdrojů, jako je voda, půda 
a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi;

e) přispívat k ochraně a zlepšování 
kvality ovzduší a vody a podporovat 
udržitelnější využívání vody;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) přispívat k ochraně biologické 
rozmanitosti, posilovat ekosystémové 
služby a zachovávat stanoviště a krajiny;

f) přispívat k ochraně a zlepšování 
půdy, biologické rozmanitosti
a ekosystémových služeb ve venkovských 
oblastech a k zachování chráněných 
stanovišť a druhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 

1. Členské státy zajistí, aby veškerá 
zemědělská plocha, včetně půdy, která se 
již nevyužívá pro účely produkce, byla 
udržována v dobrém zemědělském 
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a environmentálním stavu. Členské státy 
vymezí na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni minimální normy pro příjemce, 
které se týkají dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy v souladu 
s hlavním cílem norem uvedených v 
příloze III a které zohledňují zvláštní 
charakteristiky dotčených oblastí, včetně 
půdních a klimatických podmínek, 
stávajících způsobů hospodaření, využívání 
půdy, střídání plodin, zemědělských 
postupů a struktury zemědělských podniků.

a environmentálním stavu. Členské státy 
vymezí na vnitrostátní nebo regionální 
úrovni minimální normy pro příjemce, 
které se týkají dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu půdy v souladu 
s hlavním cílem norem uvedených v 
příloze III a které zohledňují zvláštní 
charakteristiky dotčených oblastí, včetně 
půdních a klimatických podmínek, 
stávajících způsobů hospodaření, využívání 
půdy, střídání plodin, zemědělských 
postupů a struktury zemědělských podniků. 
Členské státy rovněž stanoví zvláštní 
požadavky týkající se zachování druhů 
a stanovišť souvisejících se zemědělstvím 
ve smyslu směrnic 2009/147/ES a směrnic 
92/43/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o hlavní cíle stanovené 
v příloze III, mohou členské státy určit 
další normy, které normy stanovené 
v uvedené příloze s ohledem na tyto hlavní 
cíle doplňují. Členské státy však
nevymezují minimální normy pro jiné 
hlavní cíle než hlavní cíle stanovené 
v příloze III.

2. Členské státy nevymezují 
minimální normy pro jiné hlavní cíle než 
hlavní cíle stanovené v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 138, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav, včetně vymezení 
prvků systému pro stanovení poměru 
trvalých travních porostů, referenčního 
roku a míry přeměny podle normy 
DZES 1 uvedené v příloze III, jakož i o 
formát a doplňující minimální prvky a 
funkce nástroje pro udržitelnost 
zemědělských podniků v oblasti živin.

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 138, kterými se toto nařízení 
doplňuje o pravidla pro dobrý zemědělský 
a environmentální stav v případech vyšší 
moci, jako jsou přírodní katastrofy, 
epidemie a choroby rostlin.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytují podporu na 
dobrovolné režimy pro klima a životní 
prostředí za podmínek stanovených v 
tomto článku a na základě dalších údajů 
uvedených v jejich strategickém plánu SZP

(Netýká se českého znění).

Or. it

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy stanoví seznam 
zemědělských postupů příznivých pro 

3. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci podle článku 138, kterým se 
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klima a životní prostředí. doplňuje toto nařízení a stanoví seznam 
zemědělských postupů příznivých pro 
klima a životní prostředí, přičemž vezme 
v úvahu podmínky uvedené v odstavci 4 
tohoto článku. Členské státy stanoví 
vnitrostátní seznamy zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní 
prostředí, které zvolí z postupů 
definovaných v aktu Komise v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o cíle uvedené v čl. 42 
písm. a) až h), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo 
více těchto typů intervencí:

1. Pokud jde o cíle uvedené v čl. 42 
písm. a) až h), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí tři nebo více 
těchto typů intervencí:

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) investice do hmotného 
a nehmotného majetku, zejména se 
zaměřením na úsporu vody, úsporu energií, 
ekologické obaly a snižování objemu 
odpadu;

a) investice do hmotného 
a nehmotného majetku, zejména se 
zaměřením na úsporu vody, úsporu energií, 
ekologické obaly, snižování objemu 
odpadu a monitorování produkce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména v souvislosti 
s udržitelnými metodami ochrany proti 
škůdcům, udržitelným používáním 
pesticidů a zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně;

o) poradenské služby a technická 
pomoc, zejména v souvislosti se 
zachováním a zlepšením kvality produktů, 
zlepšením podmínek pro uvádění na trh,
udržitelnými metodami ochrany proti 
škůdcům, udržitelným používáním 
pesticidů a zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) opatření zaměřená na zlepšení 
kvality prostřednictvím inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stažení z trhu za účelem 
bezplatného rozdělování nebo dalšího 
určení;

d) stažení z trhu za účelem 
bezplatného rozdělování nebo dalšího 
určení, včetně nákladů na stažení 
produktů z trhu před jejich distribucí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K jednotlivým cílům zvoleným 
z cílů stanovených v článku 51 si členské 
státy ve svém strategickém plánu SZP 
zvolí jeden nebo více těchto typů 
intervencí:

1. K jednotlivým cílům zvoleným 
z cílů stanovených v článku 51 si členské 
státy ve svém strategickém plánu SZP 
zvolí dva nebo více těchto typů intervencí:

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy uvedené v čl. 82 
odst. 3 vymezí ve svém strategickém plánu 
SZP jeden nebo více typů intervencí podle 
článku 60 za účelem sledování zvolených 
cílů stanovených v odstavci 1. V rámci 
zvolených typů intervencí vymezí 
jednotlivé intervence. Členské státy 
uvedené v čl. 82 odst. 3 odůvodní volbu 
cílů, typů intervencí a jednotlivých 
intervencí ke splnění těchto cílů ve svém 
strategickém plánu SZP.

2. Členské státy uvedené v čl. 82 
odst. 3 vymezí ve svém strategickém plánu 
SZP dva nebo více typů intervencí podle 
článku 60 za účelem sledování zvolených 
cílů stanovených v odstavci 1. V rámci 
zvolených typů intervencí vymezí 
jednotlivé intervence. Členské státy 
uvedené v čl. 82 odst. 3 odůvodní volbu 
cílů, typů intervencí a jednotlivých 
intervencí ke splnění těchto cílů ve svém 
strategickém plánu SZP.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ke sledování cílů podle článku 56 
si členské státy uvedené v čl. 82 odst. 4 
zvolí ve svém strategickém plánu SZP 

1. Ke sledování cílů podle článku 56 
si členské státy uvedené v čl. 82 odst. 4 
zvolí ve svém strategickém plánu SZP dva
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jeden nebo více typů intervencí uvedených 
v článku 60. V rámci zvolených typů 
intervencí vymezí jednotlivé intervence.

nebo více typů intervencí uvedených 
v článku 60. V rámci zvolených typů 
intervencí vymezí jednotlivé intervence.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) propagace, vývoj a zavádění metod 
produkce respektujících životní prostředí 
a normy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, pěstitelských postupů 
a technologií a metod produkce odolných 
vůči škůdcům a šetrných k životnímu 
prostředí, využívání vedlejších produktů 
a odpadů a nakládání s nimi způsobem 
šetrným k životnímu prostředí 
a udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vodních, 
půdních a dalších přírodních zdrojů; tyto 
cíle se vztahují ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. e) a f);

d) propagace, vývoj a zavádění metod 
produkce respektujících životní prostředí 
a normy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, pěstitelských postupů 
a technologií a metod produkce odolných 
vůči škůdcům a šetrných k životnímu 
prostředí, využívání vedlejších produktů 
a odpadů a nakládání s nimi způsobem 
šetrným k životnímu prostředí 
a udržitelného využívání přírodních zdrojů, 
zejména s ohledem na ochranu vodních, 
půdních a dalších přírodních zdrojů, 
snižování emisí a energetickou účinnost; 
tyto cíle se vztahují ke specifickým cílům 
stanoveným v čl. 6 odst. 1 písm. e) a f);

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o cíle podle čl. 59 
písm. a) až g), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí jeden nebo 
více těchto typů intervencí:

1. Pokud jde o cíle podle čl. 59 
písm. a) až g), členské státy si ve svém 
strategickém plánu SZP zvolí dva nebo 
více těchto typů intervencí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) opatření ke zvýšení udržitelnosti 
a účinnosti přepravy a skladování produktů 
jednoho nebo více odvětví uvedených v 
čl. 40 písm. f);

e) opatření ke zvýšení udržitelnosti 
a účinnosti přepravy a skladování produktů 
jednoho nebo více odvětví uvedených 
v čl. 39 písm. f);

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) založení nebo doplnění vzájemných 
fondů organizacemi producentů uznanými 
podle nařízení (EU) č. 1308/2013;

a) založení nebo doplnění vzájemných 
fondů nebo jiných fondů řízení rizik 
organizacemi producentů uznanými podle 
nařízení (EU) č. 1308/2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závazky v oblasti životního 
prostředí a klimatu a další závazky 
hospodaření;

a) závazky v oblasti řízení životního 
prostředí a klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jiné závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z určitých závazných 
požadavků;

c) znevýhodnění specifická pro určité 
oblasti vyplývající z povinností podle 
směrnice Natura 2000 a rámcové 
směrnice o vodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy budou přidělovat 
platby pouze zemědělcům a dalším 
příjemcům, kteří dobrovolně převezmou 
závazky hospodaření považované za přínos 
k dosažení specifických cílů stanovených 
v čl. 6 odst. 1.

4. Členské státy budou přidělovat 
platby pouze zemědělcům a dalším 
příjemcům, kteří dobrovolně převezmou 
závazky hospodaření považované za přínos 
k dosažení specifických cílů stanovených 
v čl. 6 odst. 1 písm. d), pokud jde 
o zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně, a písm. e), f) a 
i) tohoto článku, pokud jde o dobré životní 
podmínky zvířat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci tohoto typu intervencí 
členské státy poskytují platby kryjící pouze 
závazky, které:

5. V rámci tohoto typu intervencí pro 
zemědělské oblasti členské státy poskytují 
platby kryjící pouze závazky, které:

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V případech, kdy je v rámci tohoto 
typu intervence přidělována podpora na 
agroenvironmentálně-klimatické závazky, 
závazky přechodu na ekologické 
hospodaření a metody nebo na jejich 
udržování dle nařízení (ES) č. 834/2007 a 
na služby v oblasti lesního životního 
prostředí a klimatu, stanoví členské státy 
platby na hektar.

9. V případech, kdy je v rámci tohoto 
typu intervence přidělována podpora na 
agroenvironmentálně-klimatické závazky, 
závazky přechodu na ekologické 
hospodaření a metody nebo na jejich 
udržování dle nařízení (ES) č. 834/2007, 
stanoví členské státy platby na hektar.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Pokud jde o podpory pro 
ekologické zemědělství podle tohoto 
článku, platby se poskytují pouze 
skutečným zemědělcům, jak je definuje 
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čl. 4 odst. 1 písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence přidělit platby pouze za 
účelem kompenzace příjemců za zcela či 
částečně dodatečně vzniklé náklady 
a příjmy ušlé v důsledku přírodních 
omezení nebo jiných omezení specifických 
pro danou oblast.

3. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence přidělit platby pouze za 
účelem kompenzace příjemců za dodatečně 
vzniklé náklady a příjmy ušlé v důsledku 
přírodních omezení nebo jiných omezení 
specifických pro danou oblast.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou v rámci tohoto 
typu intervence přidělit platby pouze za 
účelem kompenzace příjemců za zcela či 
částečně dodatečně vzniklé náklady 
a příjmy ušlé v důsledku znevýhodnění 
specifických pro danou oblast.

4. Členské státy mohou v rámci tohoto
typu intervence přidělit platby pouze za 
účelem kompenzace příjemců za dodatečně 
vzniklé náklady a příjmy ušlé v důsledku 
znevýhodnění specifických pro danou 
oblast.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dohoda o přiznání příspěvku podle 
článku [9] [nařízení o fondu InvestEU] na 
částku uvedenou v odstavci 1 není 
uzavřena do 31. prosince 2021, předloží 
členský stát žádost o změnu strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107, aby 
mohl příslušnou částku použít.

Pokud dohoda o přiznání příspěvku podle 
článku [9] [nařízení o fondu InvestEU] na 
částku uvedenou v odstavci 1 není 
uzavřena do 31. prosince 2022, předloží 
členský stát žádost o změnu strategického 
plánu SZP v souladu s článkem 107, aby 
mohl příslušnou částku použít.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 15 % svého přídělu na přímé 
platby stanoveného v příloze IV po 
odečtení přídělů na bavlnu dle přílohy VI 
na kalendářní roky 2021 až 2026 do svého 
přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 
2022–2027; nebo

a) až 15 % svého přídělu na přímé 
platby stanoveného v příloze IV po 
odečtení přídělů na bavlnu dle přílohy VI 
na kalendářní roky 2021 až 2026 do svého 
přídělu na EZFRV v rozpočtových letech 
2023–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 15 % svého přídělu na EZFRV 
v rozpočtových letech 2022–2027 do svého 
přídělu na přímé platby stanoveného 
v příloze IV na kalendářní roky 2021 až 
2026.

b) nejsou povoleny žádné převody
přídělu členského státu na EZFRV do 
přídělu členského státu na přímé platby 
stanoveného v příloze IV.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Procento převáděných prostředků z přídělu 
členského státu na přímé platby do přídělu 
na EZFRV uvedené v prvním pododstavci 
lze zvýšit o:

Procento převáděných prostředků z přídělu 
členského státu na přímé platby do přídělu 
na EZFRV uvedené v prvním pododstavci 
lze dodatečně zvýšit o:

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Strategické plány SZP se budou vztahovat 
na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 
2027.

Strategické plány SZP se budou vztahovat 
na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 
2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 121 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 15. února 2023 a do 15. února 
každého následujícího roku až do roku 
2030 včetně předloží členské státy Komisi 
výroční zprávu o výkonnosti provádění 
strategického plánu SZP za předchozí 
rozpočtový rok. Zpráva předložená v roce 
2023 bude zahrnovat rozpočtové roky 2021
a 2022. Pro přímé platby dle kapitoly II 
hlavy III bude zpráva zahrnovat pouze 
rozpočtový rok 2022.

1. Do 15. února 2025 a do 15. února 
každého následujícího roku až do roku 
2030 včetně předloží členské státy Komisi 
výroční zprávu o výkonnosti provádění 
strategického plánu SZP za předchozí 
rozpočtový rok. Zpráva předložená v roce 
2025 bude zahrnovat rozpočtové roky 2023
a 2024. Pro přímé platby dle kapitoly II 
hlavy III bude zpráva zahrnovat pouze 
rozpočtový rok 2024.
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Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 124 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě přezkumu výkonnosti 
v roce 2026 se výkonnostní bonus 
zadržený z přídělu členského státu na 
základě článku 123 druhého odstavce 
tomuto členskému státu přidělí, pokud 
ukazatele výsledku uplatňované na 
specifické cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu podle čl. 6 odst. 1 písm. d), e) 
a f) v jeho strategickém plánu SZP dosáhly 
alespoň 90 % své cílové hodnoty pro rok 
2025.

1. Na základě přezkumu výkonnosti 
v roce 2026 se výkonnostní bonus 
zadržený z přídělu členského státu na 
základě článku 123 druhého odstavce 
tomuto členskému státu přidělí, pokud 
ukazatele dopadu uplatňované na 
specifické cíle v oblasti životního prostředí 
a klimatu podle čl. 6 odst. 1 písm. d), e) 
a f) v jeho strategickém plánu SZP dosáhly 
alespoň 90 % své cílové hodnoty pro rok 
2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení (EU) č. 1305/2013 se zrušuje 
s účinkem od 1. ledna 2021.

Nařízení (EU) č. 1305/2013 se zrušuje 
s účinkem od 1. ledna 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 140 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zůstává však nadále v platnosti ve vztahu 
k operacím prováděným na základě 

Zůstává však nadále v platnosti ve vztahu 
k operacím prováděným na základě 
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programů rozvoje venkova schválených 
Komisí podle uvedeného nařízení před 
1. lednem 2021.

programů rozvoje venkova schválených 
Komisí podle uvedeného nařízení před 
1. lednem 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha I – tabulka 3 – řádek 6

Znění navržené Komisí

Přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této 
změně, jakož i k udržitelné 
energii

I.9 Zvyšování odolnosti 
zemědělských podniků: 
index

R.12 Přizpůsobování 
se změně klimatu: 
podíl zemědělské 
půdy, na niž se 
vztahují závazky 
týkající se lepšího 
přizpůsobování se 
změně klimatu

I.10 Přispívat 
ke zmírňování změny 
klimatu: snižování 
emisí skleníkových 
plynů ze zemědělství

R.13 Snižování emisí 
v odvětví živočišné 
výroby: podíl velkých 
dobytčích jednotek, 
na něž se vztahuje 
podpora na snižování 
emisí skleníkových 
plynů nebo amoniaku, 
včetně hospodaření se 
statkovými hnojivy

I.11 Podpora ukládání 
uhlíku: zvýšení obsahu 
organického uhlíku 
v půdě

R.14 Ukládání uhlíku 
v půdě a biomase: 
podíl zemědělské 
půdy, na niž se 
vztahují závazky 
týkající se snižování 
emisí a zachování 
nebo zvyšování míry 
ukládání uhlíku 
(trvalé travní porosty, 
zemědělská půda 
v rašeliništích, lesích 
atd.)

Zvýšení podílu
udržitelné energie 

R.15 Zelená energie 
ze zemědělství 
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v zemědělství: výroba 
energie 
z obnovitelných zdrojů 
v zemědělství a 
lesnictví

a lesnictví: investice 
do kapacit pro výrobu 
energie 
z obnovitelných 
zdrojů, včetně 
biologických (MW)

R.16 Zvyšování 
energetické účinnosti: 
úspory energie 
v zemědělství

R 17 Zalesněná půda: 
oblasti, na něž se 
vztahuje podpora na 
zalesňování 
a zakládání lesů, 
včetně agrolesnictví

Pozměňovací návrh

Přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této 
změně, jakož i k udržitelné 
energii

I.9 Zvyšování odolnosti 
zemědělských podniků: 
index

R.12 Přizpůsobování 
se změně klimatu: 
podíl zemědělské 
půdy, na niž se 
vztahují závazky 
týkající se lepšího 
přizpůsobování se 
změně klimatu

I.10 Přispívat 
ke zmírňování změny 
klimatu: snižování 
emisí skleníkových 
plynů ze zemědělství

R.13 Snižování emisí 
v odvětví živočišné 
výroby: podíl velkých 
dobytčích jednotek, 
na něž se vztahuje 
podpora na snižování 
emisí skleníkových 
plynů nebo amoniaku, 
včetně hospodaření se 
statkovými hnojivy

I.11 Podpora ukládání 
uhlíku: zvýšení obsahu 
organického uhlíku 
v půdě

R.14 Ukládání uhlíku 
v půdě a biomase: 
podíl zemědělské 
půdy, na niž se 
vztahují závazky 
týkající se snižování 
emisí a zachování 
nebo zvyšování míry 
ukládání uhlíku 
(trvalé travní porosty, 
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trvalé kultury,
zemědělská půda 
v rašeliništích, lesích 
atd.)

I. 12 Zvýšení produkce 
a využívání udržitelné 
energie v zemědělství: 
výroba a využívání
energie z 
obnovitelných zdrojů

R.15 Zelená energie 
ze zemědělství 
a lesnictví: investice 
do kapacit pro výrobu 
a využívání energie 
z obnovitelných 
zdrojů, včetně 
biologických (MW)

R.16 Zvyšování 
energetické účinnosti: 
úspory energie 
v zemědělství

Zalesněná půda: 
oblasti, na něž se 
vztahuje podpora na 
zalesňování 
a zakládání lesů, 
včetně agrolesnictví

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha XI – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nařízení Evropského parlamentu a Rady 
XXXX o minimálních požadavcích na 
opětovné využívání vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha XI – odrážka 11 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 
o dodávání přípravků na ochranu rostlin 
na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha XII – tabulka 1 – řádek 5

Znění navržené Komisí

Přispívat ke zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, jakož i k 
udržitelné energii 

R.14 Ukládání uhlíku v půdě a biomase: 
podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují 
závazky týkající se snižování emisí 
a zachování nebo zvyšování míry ukládání 
uhlíku (trvalé travní porosty, zemědělská 
půda v rašeliništích, lesích atd.) 

Pozměňovací návrh

Přispívat ke zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně, jakož i k 
udržitelné energii

R.14 Ukládání uhlíku v půdě a biomase: 
podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují 
závazky týkající se snižování emisí 
a zachování nebo zvyšování míry ukládání 
uhlíku (trvalé travní porosty, trvalé 
kultury, zemědělská půda v rašeliništích, 
lesích atd.)

Or. en
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