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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 
2017 nazvané „Budoucnost potravinářství 
a zemědělství“ uvádí problémy, cíle 
a směry společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří 
mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, 
aby se podpořila modernizace 
a udržitelnost, včetně hospodářské, 
sociální, environmentální a klimatické 
udržitelnosti zemědělských, lesnických a 
venkovských oblastí, a aby se pomohlo 
snížit administrativní zátěž spojenou s 
právními předpisy Unie pro příjemce.

(1) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 
2017 nazvané „Budoucnost potravinářství 
a zemědělství“ uvádí problémy, cíle 
a směry společné zemědělské politiky 
(SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří 
mimo jiné větší orientace SZP na příjmy 
zajišťující životaschopnost pro zemědělce, 
aby se podpořila modernizace 
a udržitelnost, včetně hospodářské, 
sociální, environmentální a klimatické 
udržitelnosti zemědělských, lesnických 
a venkovských oblastí v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a 
Pařížskou dohodou, a aby se pomohlo 
snížit administrativní zátěž spojenou s 
právními předpisy Unie pro příjemce.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k tomu, že SZP musí 
zdokonalit svou reakci na výzvy a 
příležitosti, které se objevují na úrovni 
Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, 
regionální, místní i na úrovni 
zemědělských podniků, je nutné 

(2) Vzhledem k tomu, že SZP musí 
zdokonalit svou reakci na výzvy 
a příležitosti, které se objevují na úrovni 
Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, 
regionální, místní i na úrovni 
zemědělských podniků, je nutné 
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zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její 
plnění cílů Unie a výrazně snížit 
administrativní zátěž. V SZP založené na 
dodání výsledků („model provádění“) by 
Unie měla stanovit základní parametry 
politiky, jako jsou cíle SZP a základní 
požadavky, a členské státy by měly nést 
větší odpovědnost, pokud jde o způsob, 
jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější 
subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní 
podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu 
s cílem maximalizovat příspěvek k cílům 
Unie.

zjednodušit víceúrovňovou správu a řízení 
SZP, zapojit regionální a místní orgány 
a zúčastněné strany, zlepšit její plnění cílů 
Unie a výrazně snížit administrativní zátěž. 
V SZP založené na dodání výsledků 
(„model provádění“) by Unie měla stanovit 
základní parametry politiky, jako jsou cíle 
SZP a základní požadavky, a členské státy 
by měly nést větší odpovědnost, pokud jde 
o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. 
Díky silnější subsidiaritě je možné lépe 
zohlednit místní podmínky a potřeby a 
uzpůsobit podporu s cílem maximalizovat 
příspěvek k cílům Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V souladu s článkem 208 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) je 
provádění SZP soudržné s cíli rozvojové 
spolupráce.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) K zajištění soudržnosti SZP by 
všechna opatření budoucí SZP měla být 
součástí strategického plánu podpory, jenž 
by zahrnoval určité odvětvové intervence, 
které byly stanoveny v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/201310.

(3) K zajištění soudržnosti SZP by 
všechna opatření budoucí SZP měla být 
v souladu se zásadami udržitelného 
rozvoje, rovnosti žen a mužů a základních 
práv a měla by být součástí strategického 
plánu podpory, jenž by zahrnoval určité 
odvětvové intervence, které byly stanoveny 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/201310.

_________________ _________________
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
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2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671);

2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 671);

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Členské státy mohou na žádost 
rozhodnout, že organizaci producentů 
působící v několika odvětvích uznají více 
než jednou, pokud daná organizace 
producentů splňuje podmínky uvedené 
v čl. 154 odst. 1 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 16 se doplňuje nový 
odstavec, který zní: 
3a.  Členské státy zveřejní informace 
o identitě podniků, které využívají 
veřejnou intervenci, i informace o identitě 
odběratelů veřejných intervenčních zásob.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 81 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Členské státy mohou zatřídit moštové 
odrůdy, pokud:

Členské státy mohou zatřídit pouze 
moštové odrůdy, které splňují tyto 
podmínky:

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 81 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) daná odrůda náleží k druhu réva 
vinná (Vitis vinifera L.) nebo Vitis 
Labrusca nebo 

a) daná odrůda náleží k druhu réva 
vinná (Vitis vinifera L.) nebo pochází 
z křížení tohoto druhu a jiných druhů 
rodu Vitis;

Odůvodnění

Kvalita hroznů druhu Vitis Labrusca je mnohem nižší než kvalita hroznů druhu Vitis vinífera, 
přičemž víno z nich získané není zpravidla určeno k vinifikaci. Kromě toho zavedení nového 
rostlinného materiálu může vést k šíření mnohem závažnějších chorob rostlin, než jsou ty, 
kterým se má předcházet, jak se v minulosti již stalo v případě mšičky révokaz, která se v 
Evropě rozšířila právě v souvislosti se snahou zajistit odolnost proti mykózám.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – pododstavec 1 – bod 6
Nařízení (EU) č. 1308/2013
Čl. 81 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) daná odrůda pochází z křížení 
druhů Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
a jiných druhů rodu Vitis.

b) daná odrůda není jednou z těchto 
odrůd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, 
Clinton a Herbemont.

Odůvodnění

Kvalita hroznů druhu Vitis Labrusca je mnohem nižší než kvalita hroznů druhu Vitis vinífera, 
přičemž víno z nich získané není zpravidla určeno k vinifikaci. Kromě toho zavedení nového 
rostlinného materiálu může vést k šíření mnohem závažnějších chorob rostlin, než jsou ty, 
kterým se má předcházet, jak se v minulosti již stalo v případě mšičky révokaz, která se 
v Evropě rozšířila právě v souvislosti se snahou zajistit odolnost proti mykózám.
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Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a) V článku 222 se doplňuje nový 
odstavec 1a, který zní:
1a. Dohody a rozhodnutí přijaté podle 
předchozího odstavce uznanými 
organizacemi producentů, uznanými 
sdruženími organizací producentů nebo 
uznanými mezioborovými organizacemi 
mohou být prodlouženy v souladu s 
ustanoveními článku 164 a za podmínek 
stanovených členským státem, aniž by 
sledovaly některý z cílů uvedených 
v odstavci 4 tohoto článku.

Odůvodnění

Organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborové organizace by měly 
mít možnost rozšířit působnost dohod uzavřených podle článku 222 na období závažných 
krizí.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 228/2013
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový bod odůvodnění (20a), 
který zní:
„(20a) Zemědělské mezioborové 
organizace uznané podle článku 157 
nařízení 1308/2013, kterým se stanoví 
společná organizace zemědělských trhů, 
jsou hospodářskými subjekty nezbytnými 
pro rozvoj diverzifikovaných 
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zemědělských odvětví v nejvzdálenějších 
regionech, zejména v chovatelství. Místní 
trhy nejvzdálenějších regionů jsou 
vzhledem ke své malé velikosti a ostrovní 
povaze obzvláště vystaveny kolísání cen 
v souvislosti s dovozními toky ze zbytku 
kontinentu nebo ze třetích zemí. 
Zemědělské mezioborové organizace 
sdružují všechny hospodářské subjekty, 
které v jakékoli fázi působí na trhu. Jako 
takové zavádějí společná opatření, která 
umožňují, aby se místní produkce udržela 
na svém trhu, zejména prostřednictvím 
shromažďování údajů nebo šíření 
informací. Aniž jsou dotčeny články 28, 
29 a 110 SFEU, měl by mít proto dotčený 
členský stát možnost rozšířit mezioborové 
dohody a poplatky vybírané těmito 
organizacemi na základě těchto dohod na 
všechny zemědělské produkty uváděné na 
místní trh bez ohledu na jejich původ, a to 
i v případě, kdy příjmy z těchto příspěvků 
financují opatření ve prospěch pouze 
místní produkce, nebo pokud jsou tyto 
příspěvky vybírány v jiné obchodní fázi.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec -1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 228/2013
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový článek 22a, který zní:
„Článek 22a
Mezioborové dohody
1. Členský stát může po konzultaci se 
zúčastněnými stranami rozšířit 
mezioborovou dohodu a uložit všem 
hospodářským subjektům nebo 
seskupením hospodářských subjektů 
působícím na trhu v nejvzdálenějším 
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regionu finanční příspěvky přesně 
stanovené v této dohodě, za předpokladu, 
že: 
– mezioborovou dohodu přijala 
zemědělská mezioborová organizace 
uznaná podle článku 157 nařízení 
1308/2013, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů, která 
působí v nejvzdálenějším regionu, a 
– mezioborová dohoda odkazuje na 
zemědělskou produkci určenou výhradně 
pro místní trh tohoto nejvzdálenějšího 
regionu. Finanční příspěvky mají pokrýt 
náklady spojené s prováděním činností 
uvedených v této mezioborové dohodě, 
a to i v případě, kdy to je ve prospěch 
pouze místní produkce. 
2. Rozšíření dohody platí po dobu jednoho 
roku a může být prodlouženo. 
3. Členský stát informuje Komisi o všech 
dohodách rozšířených podle tohoto 
článku.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 1
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 30 – odst. 2 – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Azory a Madeira: 102 080 000 
EUR,

– Azory a Madeira: 106 210 000 
EUR;

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Kanárské ostrovy: 257 970 000 
EUR.

– Kanárské ostrovy: 268 420 000 
EUR.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– v případě francouzských 
zámořských departementů: 35 000 000 
EUR,

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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– Azory a Madeira: 20 400 000 EUR, – Azory a Madeira: 21 200 000 EUR,

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Kanárské ostrovy: 69 900 000 
EUR.

– Kanárské ostrovy: 72 700 000 
EUR.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec -1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 228/2013
Čl. 32 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

V článku 32 se odstavec 4 mění takto:
4. Komise do analýz, studií a 
hodnocení, která provádí v rámci 
obchodních dohod a společné zemědělské 
politiky, zahrne zvláštní kapitolu týkající 
se oblastí, jež představují zvláštní zájem 
pro nejvzdálenější regiony.

„4. Před zahájením jakýchkoli 
obchodních jednání, která by mohla mít 
důsledky pro zemědělství nejvzdálenějších 
regionů, provede Unie studie, analýzy 
a hodnocení dopadu možných důsledků 
těchto jednání a přizpůsobí svůj 
vyjednávací mandát tak, aby zohledňoval 
zvláštní omezení nejvzdálenějších regionů 
a předešlo se negativnímu dopadu v těchto 
regionech. Komise u těchto studií dopadu 
vychází z kritérií stanovených OSN.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=CS

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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